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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum Swalayan KPRI UB, 

pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, serta 

pembahasan dari hasil analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang 

merupakan suatu unit usaha yang bergerak dibidang perekonomian yang berada di dalam 

lingkungan Universitas Brawijaya yang berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945.KPRI UB memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota, karyawan, dan 

masyarakat pada umumnnya, serta ikut membantu tatanan perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33. 

KPRI UB saat ini memiliki dua unit usaha yaitu Divisi Simpan Pinjam dan Divisi 

Perdagangan Umum.  Divisi Simpan Pinjam menyediakan beberapa produk antara lain: 

simpanan, pinjaman, pembiayaan, talangan haji dan umroh, tabungan syariah, serta 

tabungan masa depan.  Sementara Divisi Perdagangan Umum menyediakan berbagai 

produk kebutuhan anggota dan masyarakat yang di dalamnya terdapat Swalayan yang 

menjual bahan pokok. 

 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berdasarkan keinginan untuk mendirikan suatu badan usaha yang melandaskan 

kegiatannya pada prinsip koperasi dan berdasarkan azas kekeluargaan sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar 1945, serta didukung dengan kesadaran pentingnya koperasi dalam 

membangun perekonomian Indonesia, dan didukung keinginan untuk kesejahteraan 

anggota, karyawan di lingkungan Universitas Brawijaya Malang pada khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya, maka pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 1969 atas nama 

pegawai Universitas Brawijaya, Prof.Dardji Darmodiharjo, SH selaku rektor Universitas 

Brawijaya pada saat itu menetapkan dibentuknya organisasi koperasi yang disepakati
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dengan nama Koperasi Pegawai Negeri “Serba Usaha” Universitas Brawijaya. 

Dalam menjalankan usahanya, guna mendapatkan suatu badan hukum bagi koperasi 

maka diajukan permohonan pembentukan koperasi kepada Kepala Direktorat Jenderal 

Koperasi untuk mengesahkan berdirinya Koperasi Pegawai Negeri “Serba Usaha” 

Universitas Brawijaya berbadan hukum dengan nomor 148/BH/II/17-69 tanggal 20 

Agustus 1996 yang sekarang berada di Jalan MTHaryono 169 Malang.  Sehingga Koperasi 

Pegawai Negeri “Serba Usaha” telah berbadan hukum sejalan dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 9 yang memuat status badan 

hukum koperasi, bahwa “koperasi mempunyai badan hukum setelah akta pendiriannya 

disahkan oleh pemerintah”. 

Pada tanggal 20 Agustus 1996 terjadi perubahan hukum koperasi, yang disebabkan 

adanya perubahan ketetapan dari pemerintah yang menyatakan bahwa istilah Pegawai 

Negeri diganti dengan Pegawai Republik Indonesia.  Dengan demikian, status badan 

hukum koperasi juga mengalami perubahan berdasarkan ketetapan Direktorat Jenderal 

Koperasi yakni yang semula No.148/BH/II/17-69 dengan nama Koperasi Pegawai Negeri 

“Serba Usaha” Universitas Brawijaya menjadi No. 148A/BH/II/17-69 dengan nama 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya (KPRI UB) Malang. 

 

4.1.2 Visi 

Menjadi pusat layanan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan 

masyarakat dengan berbasiskan komitmen pada kejujuran, keterbukaan, dan tanggung 

jawab. 

 

4.1.3 Misi 

Mengembangkan organisasi dan usaha yang memberikan nilai tambah pada 

peningkatan kesejahteraan anggota, karyawan, dan masyarakat. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan suatu bentuk pengaturan dan 

pengalokasian tugas dan wewenang serta sumber daya diantara anggota-anggota organisasi 

sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan dapat mencapai 

sasaran/tujuan organisasi.  Melalui struktur organisasi ini dapat diketahui dengan jelas 

tugas dan wewenang para pegawai dan dapat diketahui pula hubungan antara satu tugas 

dan wewenang lainnya dalam satu perusahaan sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik 
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dengan adanya pemisahaan tanggung jawab yang terstruktur tersebut.  Bagan struktur 

organisasi KPRI UB digambarkan pada Gambar 4.1 berikut ini. 

Rapat Anggota 

Tahunan (RAT)

PENGURUS

Ketua

Wakil Ketua

Bendahara I

Bendahara II

Sekretaris I

Sekretaris II

Bagian Umum

Manager

Divisi Simpan 

Pinjam

Divisi 

Perdagangan 

Umum

Administrasi 

Umum dan 

Akuntansi

Unit Simpanan Unit PinjamanUnit Pembiayaan

· Pembiayaan pembelian 

tanah

· Pembiayaan 

Pembangunan 

Perumahan

· Pembiyaan Pembelian 

Mobil

· Pembiayaan Pengurusan 

Surat-surat tanah

KasirToserba
Pengadaan dan 

Pengendalian 

Barang

· Swalayan

· Sandang dan Sepatu

· Pecah Belah

· Elektronik

· Alat Tulis Kantor

· Fotocopy

· Obat-obatan dan 

Kosmetika

Penasehat Pengawas

 

Gambar 4.1  Struktur Organisasi KPRI UB 

 

4.1.5 Lokasi KPRI UB 

KPRI UB berlokasi di areal kampus Universitas Brawijaya tepatnya berada di Jalan 

MT Haryono 169 Malang yang merupakan salah satu jalur protokol yang strategis di Kota 

Malang.  Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, saat ini KPRI UB menempati 

bangunan gedung dua lantai yang berada pada areal seluas ±600 m² yang masing-masing 

lantainya memiliki luas ±300 m².  Lantai pertama digunakan Divisi Perdagangan Umum 

sebagai swalayan yang menjual bahan kebutuhan pokok, sedangkan lantai dua digunakan 

Divisi Simpan Pinjam dalam menjalankan kegiatannya. 

 

4.2 Pengumpulan dan Pengujian Data 

4.2.1 Perancangan Kuesioner 

Dalam tahap ini, variabel indikator/manifes pada masing-masing variabel 

laten/konstruk, baik eksogen maupun endogen akan diukur berdasarkan jawaban responden 

atas pertanyaan dalam kuesioner dengan Skala Likert.  Pada penelitian ini menggunakan 

Skala Likert dengan empat alternatif jawaban yaitu 1 untuk jawaban “Sangat Tidak 
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Setuju”, 2 untuk jawaban “Tidak Setuju”, 3 untuk jawaban “Setuju”, dan 4 untuk jawaban 

“Sangat Setuju”.   

Tabel 4.1 di bawah ini merupakan tabel yang menyajikan hasil dari perancangan 

kuesioner dari konstruk Kualitas Pelayanan. 

 

Tabel 4.1  Penyusunan Kuesioner Konstruk Kualitas Pelayanan 

Indikator Simbol Pertanyaan Kuesioner 

Bukti 

Fisik 

A1 Ruangan Swalayan KPRI UB bersih 

Penataan rak barang teratur sehingga mudah mencari barang yang diinginkan 

Petunjuk lokasi produk jelas 

Area parkir Swalayan KPRI UB memadai 

Penampilan petugas Swalayan KPRI UB rapi 

Suhu ruangan Swalayan KPRI UB sejuk 

Pencahayaan ruangan Swalayan KPRI UB memadai 

Tersedianya toilet yang memadai untuk pelanggan 

Keandalan A2 Harga produk yang tertera di kemasan sama dengan harga di kasir 

Variasi barang yang dijual lengkap 

Stok barang selalu tersedia (tidak sedang kosong/habis) 

Petugas kasir teliti dalam menghitung 

Daya 

Tanggap 

A3 Pelayanan kasir cepat, terutama saat antrian panjang 

Swalayan KPRI UB bertindak cepat saat ada keluhan pelanggan 

Petugas merespon dengan cepat saat ada pelanggan yang bertanya 

Jaminan A4 Pihak Swalayan KPRI UB menjamin pengembalian barang jika ada yang 

rusak/kadaluarsa 

Jaminan jumlah uang kembalian tepat 

Empati A5 Petugas Swalayan KPRI UB ramah melayani pelanggan 

Petugas Swalayan KPRI UB sigap menawarkan bantuan pada pelanggan 

 

Berikutnya perancangan kuesioner untuk konstruk Kepuasan Pelanggan akan disajikan 

dalam Tabel 4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2  Penyusunan Kuesioner Konstruk Kepuasan Pelanggan 

Indikator Simbol Pertanyaan Kuesioner 

Terpenuhinya 

Harapan 

Konsumen 

 

B1 Saya merasa variasi barang yang dijual di Swalayan KPRI UB lengkap 

Saya tidak pernah menemui stok barang yang telah habis di Swalayan KPRI 

UB 

Saya merasa barang-barang yang dijual di Swalayan KPRI UB dalam kondisi 

baik 

Saya tidak pernah menemukan barang kadaluarsa selama berbelanja di 

Swalayan KPRI UB 

Perasaan Puas 

Menggunakan 

Jasa 

B2 Saya merasa dilayani dengan ramah oleh petugas Swalayan KPRI UB selama 

berbelanja 

Saya merasa petugas Swalayan KPRI UB bersedia membantu pelanggan 

tanpa diminta 

Saya merasa petugas kasir Swalayan KPRI UB cepat/cekatan dalam melayani 

pelanggan 
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Tabel 4.2  Penyusunan Kuesioner Konstruk Kepuasan Pelanggan (Lanjutan) 

Indikator Simbol Pertanyaan Kuesioner 

Kepuasan 

Terhadap 

Fasilitas 

B3 Saya merasa fasilitas (ruangan, tempat parkir) Swalayan KPRI UB terjaga 

kebersihannya 

Saya merasa fasilitas pendukung (keranjang belanja, kereta dorong) terawat baik 

 

Selanjutnya perancangan kuesioner untuk konstruk Kepercayaan akan disajikan dalam 

tabel 4.3 berikut ini. 

 

Tabel 4.3  Penyusunan Kuesioner Konstruk Kepercayaan 

Indikator Simbol Pertanyaan Kuesioner 

Trust in Partner’s 

Honesty 

C1 Saya percaya bahwa Swalayan KPRI UB merupakan swalayan yang 

jujur dalam bertransaksi 

Trust in Partner’s 

Benevolence 

C2 Saya percaya terhadap segala niat baik Swalayan KPRI UB dalam 

melayani pelanggan 

Best Price C3 Harga barang yang dijual kompetitif dengan harga yang berlaku umum. 

Safety C4 Produk yang dijual aman untuk dipergunakan (tidak rusak, kadaluarsa, 

mengandung komposisi berbahaya, dll) 

Being Reliable C5 Ketelitian petugas kasir dalam menghitung dapat diandalkan 

Care C6 Petugas swalayan memiliki rasa empati dan responsif dalam membantu 

pelanggan 

 

Dan yang terakhir, perancangan kuesioner untuk konstruk Loyalitas Pelanggan 

akan disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.   

 

Tabel 4.4  Penyusunan Kuesioner Konstruk Loyalitas Pelanggan 

Indikator Simbol Pertanyaan Kuesioner 

Transaksi Ulang D1 Saya akan kembali berbelanja di Swalayan KPRI UB 

Merekomendasikan 

pada Pihak Lain 

D2 Saya akan merekomendasikan pada orang-orang disekitar saya (saudara, 

teman, tetangga, dll) untuk berbelanja di Swalayan KPRI UB 

Tidak Niat Pindah D3 Saya jarang berbelanja ke swalayan lain 

Tidak Punya 

Pilihan Lain 

D4 Saya akan menjadi pelanggan tetap yang berbelanja di Swalayan KPRI 

UB 

Retention D5 Menurut saya Swalayan KPRI UB merupakan swalayan terbaik 

D6 Saya akan bersedia menyampaikan keluhan dan saran demi perbaikan 

layanan Swalayan KPRI UB di masa mendatang 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2012), instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama.  Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik ekuivalen.  

Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya 

sama.  Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi 

instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, instrument berbeda 

(Sugiyono, 2012). 
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Rentang nilai koefisien reliabilitas adalah 0,0 hingga 1,0.  Semakin besar nilai 

koefisien reliabilitas (mendekati 1,0) maka semakin baik nilai koefisien reliabilitasnya 

(Archam, 2013).  Tabel 4.5 dibawah ini menunjukkan contoh hasil jawaban yang diberikan 

oleh 30 responden terhadap item pertanyaan pertama (P1) pada kuisioner awal (Lampiran 

2) dan juga kuisioner replikasi (Lampiran 3) yang memiliki kalimat berbeda namun 

memiliki maksud yang sama. 

 

Tabel 4.5  Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Pertama 

Responden 

Replikasi 

Pertanyaan D D
2 

Q1 Q2 

1 3 3 0 0 

2 3 3 0 0 

3 3 4 -1 1 

4 4 4 0 0 

5 3 3 0 0 

6 3 4 -1 1 

7 3 3 0 0 

8 3 3 0 0 

9 3 3 0 0 

10 3 3 0 0 

11 4 4 0 0 

12 3 3 0 0 

13 3 3 0 0 

14 3 3 0 0 

15 3 4 -1 1 

16 3 3 0 0 

17 3 3 0 0 

18 3 3 0 0 

19 3 3 0 0 

20 3 2 1 1 

21 3 3 0 0 

22 3 3 0 0 

23 3 3 0 0 

24 3 3 0 0 

25 3 3 0 0 

26 3 3 0 0 

27 3 3 0 0 

28 4 3 1 1 

29 3 3 0 0 

30 4 2 2 4 

Total 9 

 



37 

 

Selanjutnya, jawaban yang telah terkumpul dihitung koefisien reliabilitasnya untuk 

melihat kehandalan dari kuisioner yang diberikan. 

 

    
   

        
 

    
    

          
 

       
  

         
 

                = 0,997998 

 

   
  

   
 

  
           

            
          

 

Hasil koefisien reliabilitas menunjukkan angka 0,998998 sehingga disimpulkan 

kuisioner item pertanyaan pertama yaitu “Ruangan Swalayan KPRI UB bersih” yang telah 

disebar kepada responden bisa diandalkan sebagai alat ukur.  Pengujian dengan cara yang 

sama juga dilakukan pada item-item pertanyaan lainnya sehingga hasil masing-masing dari 

ke-empat puluh item pertanyaan dapat dilihat  pada Tabel 4.6 di bawah ini. 

 

Tabel 4.6  Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan Item Pertanyaan 

Item 

Pertanyaan 
  r 

1 0.997998 0.998998 

2 0.998443 0.999221 

3 0.998443 0.999221 

4 0.998443 0.999221 

5 0.998888 0.999444 

6 0.999333 0.999666 

7 0.998665 0.999332 

8 0.998443 0.999221 

9 0.999110 0.999555 

10 0.998665 0.999332 

11 0.998665 0.999332 

12 0.999333 0.999666 

13 0.998443 0.999221 

14 0.997998 0.998998 
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Tabel 4.6  Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan Item Pertanyaan (Lanjutan) 

Item 

Pertanyaan 
  r 

15 0.998443 0.999221 

16 0.998888 0.999444 

17 0.999333 0.999666 

18 0.999333 0.999666 

19 0.998665 0.999332 

20 0.997998 0.998998 

21 0.999110 0.999555 

22 0.997775 0.998886 

23 0.999333 0.999666 

24 0.997553 0.998775 

25 0.998665 0.999332 

26 0.998665 0.999332 

27 0.997330 0.998663 

28 0.998888 0.999444 

29 0.999333 0.999666 

30 0.998665 0.999332 

31 0.998220 0.999109 

32 0.999333 0.999666 

33 0.998665 0.999332 

34 0.998665 0.999332 

35 0.999333 0.999666 

36 0.999333 0.999666 

37 0.998888 0.999444 

38 0.998665 0.999332 

39 0.999333 0.999666 

40 0.998888 0.999444 

 

Hasil di atas menunjukan bahwa semua koefisien reliabilitas mendekati angka 1,0.  

Oleh karena itu, seluruh item pernyataan pada kuisioner yang disebarkan kepada responden 

bisa diandalkan sebagai alat ukur. 

Setelah penyebaran kuesioner pada 30 responden dinyatakan reliabel, selanjutnya 

dilakukan penyebaran kuesioner lagi kepada 170 responden dengan menggunakan 

kuesioner yang sama dengan kuesioner awal sehingga data total yang terkumpul menjadi 

200 data.   
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4.3 Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 

Setelah didapatkan data kuesioner sebanyak 200 data, selanjutnya adalah dilakukan 

rekapitulasi jawaban responden untuk keempat puluh item pertanyaan.  Kemudian 

dilakukan rekap perhitungan indikator dengan cara menghitung nilai rata-rata item 

pertanyaan pada masing-masing indikator.  Rekapitulasi dilakukan dengan menggunakan 

SPSS 18 sehingga nantinya data yang diinputkan ke dalam AMOS 22 untuk dianalisis 

merupakan data yang berformat .sav.  Proses analisis data penelitian dengan menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM) akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

4.3.1 Pengembangan Diagram Alur 

Model konsep penelitian yang telah dibuat berdasarkan pada kajian sebelumnya, 

selanjutnya akan digambarkan dalam sebuah diagram alur (path diagram) pada work area 

software AMOS 22 untuk menunjukkan hubungan kausalitas yang akan diuji. Gambar 4.2 

berikut ini merupakan diagram alur yang merupakan tampilan visual sebuah model SEM 

yang meliputi sejumlah tanda hubungan diantara variabel-variabel. 

 
Gambar 4.2  Pengembangan Diagram Alur 

 

Keterangan gambar: 

A1: Bukti Fisik 

A2: Keandalan 

A3: Daya Tanggap 

A4: Jaminan 

A5: Empati 
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B1: Terpenuhinya Harapan Konsumen 

B2: Perasaan Puas Menggunakan Jasa 

B3: Kepuasan Terhadap Fasilitas 

C1: Trust in Partner’s Honesty 

C2: Trust in Partner’s Benevolence 

C3: Best Price 

C4: Safety 

C5: Being Reliable 

C6: Care 

D1: Transaksi Ulang 

D2: Merekomendasikan pada Pihak Lain 

D3: Tidak Niat Pindah 

D4: Tidak Punya Pilihan Lain 

D5: Retention 

z: Error pada Konstruk 

e: Error pada Indikator 

 

Pada Gambar 4.2 di atas, terlihat bahwa terdapat empat buah variabel laten/konstruk 

yang diamati dalam penelitian ini. Kualitas Pelayanan merupakan variabel independen 

laten (eksogen) yang ditunjukkan dengan adanya anak panah yang keluar dari variabel 

tersebut menuju ke variabel dependen laten (endogen), yaitu Kepuasan Pelanggan dan 

Loyalitas Pelanggan.  Kepuasan Pelanggan juga berperan sebagai variabel eksogen 

terhadap variabel endogen lainnya yaitu Kepercayaan.  Demikian pula Kepercayaan yang 

juga berperan sebagai variabel eksogen terhadap Loyalitas Pelanggan.  Sepeti yang 

diketahui, dalam model SEM, sebuah konstruk dapat berfungsi sebagai variabel eksogen 

maupun variabel endogen.  Kesemua konstruk tersebut, baik independen maupun dependen 

ditampilkan dalam bentuk lingkaran besar yang elips atau oval. 

Variabel indikator atau manifes yang membentuk masing-masing konstruk 

ditampilkan dalam bentuk segi empat.  Meskipun dalam pengertian sebenarnya 

diterangkan bahwa beberapa indikator menjelaskan atau membentuk atau mengukur 

sebuah konstruk, namun pada Gambar 4.2 di atas terlihat adanya anak panah yang terbalik 

pada model tersebut, dengan anak panah yang justru mengarah dari konstruk menuju 

indikatornya.  Namun hal ini tidak perlu dipermasalahkan.  Dalam model SEM anak panah 

memang mengarah dari konstruk menuju ke indikatornya, hal ini dinamakan dengan model 
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reflektif (Santoso, 2014).  Lingkaran kecil, menggambarkan kesalahan (error) yang selalu 

ada pada setiap perhitungan. 

 

4.3.2 Identifikasi Model 

Untuk mengetahui apakah tersedia cukup informasi untuk mengidentifikasi adanya 

sebuah solusi dari persamaan struktural, maka perlu dilakukan proses identifikasi model.  

Jika model dianggap tidak dapat diidentifikasi, maka proses pengolahan data tidak dapat 

dilakukan.  (Santoso, 2014). 

Dalam mengidentifikasi sebuah model SEM, dilakukan dengan menghitung nilai 

degrees of freedom (df).  Nilai df tersebut secara matematis dirumuskan menjadi: 

 

                           (4-2) 

 

dengan: 

p= jumlah variabel indikator/manifes (observed variable) pada sebuah model 

k= jumlah parameter yang akan diestimasi 

 

Berdasarkan model yang telah dibuat dalam diagram alur, dapat diketahui bahwa nilai 

yang diperoleh yaitu: 

1. Nilai p merupakan jumlah variabel indikator/manifes.  Karena dalam model terdapat 

19 indikator, maka p =19. 

2. Menghitung nilai k. 

a. Jumlah koefisien regresi yang diestimasi ada 19 yang ditandai dengan adanya 

anak panah dari tiap-tiap variabel laten/konstruk ke masing-masing indikatornya.  

Dalam SEM, hal ini dinamakan sebagai loading factor. 

b. Jumlah varians dari error, yang seluruhnya berjumlah 19, yang terdiri dari error 

yang terdapat pada masing-masing indikator. 

c. Pada model, terdapat 5 kovarian antar konstruk yang ditunjukkan dengan anak 

panah satu arah yang menghubungkan konstruk-konstruk tersebut 

d. Total nilai k dalam model diatas adalah: 19 + 19 + 5=  43 

3. Menghitung nilai df 

Setelah diketahui nilai p dan k, maka dilakukan perhitungan df berdasarkan 

persamaan yang telah dijelaskan diatas yaitu: 
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Selain melalui perhitungan manual dengan menggunakan rumus diatas, proses 

identifikasi sebuah model dalam SEM juga dapat dilakukan dengan bantuan software 

AMOS yakni dengan melihat nilai degrees of freedom pada output di bagian Notes for 

Model.  Gambar 4.3 berikut ini menampilkan output hasil perhitungan nilai df dengan 

menggunakan bantuan software AMOS 22. 

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 190 

Number of distinct parameters to be estimated: 43 

Degrees of freedom (190 - 43): 147 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 470.277 

Degrees of freedom = 147 

Probability level = .000 

Gambar 4.3  Output Notes For Model pada AMOS 

 

Dari hasil perhitungan baik secara manual maupun dengan melalui AMOS 22 di 

dadaptkan nilai df yang positif sebesar 147.  Dengan demikian model dikatakan 

overidentified sehingga pengujian pada model dapat dilakukan 

 

4.3.3 Uji Measurement Model 

Measurement Model adalah bagian dari model SEM yang terdiri dari sebuah konstruk 

dengan beberapa indikator yang menjelaskan konstruk tersebut.  Pada tahap Uji 

Measurement Model, akan dilakukan dua pengujian utama.  Pertama yaitu Uji Validitas 

Measurement Model yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data sampel sesuai (fit) 

dengan model yang sudah dibuat, yaitu apakah model telah valid dan data sampel yang 

diambil dapat menunjukkan kekuatan sebuah model dalam menjelaskan sebuah fenomena 

(data sampel/observasi mendukung keberadaan model).  Uji ini disebut pula sebagai uji 

kelayakan/kebaikan model.  Kedua adalah analisis hubungan indikator dengan konstruk 

yang bertujuan untuk melihat apakah indikator-indikator yang ada pada sebuah konstruk 



43 

 

memang merupakan bagian dari pembentukan atau dapat menjelaskan keberadaan 

konstruk tersebut. 

 

4.3.3.1. Konstruk Kualitas Pelayanan 

Pengukuran konstruk Kualitas Pelayanan diukur dengan menggunakan 5 indikator.  

Berikut merupakan hasil penilaian validitas Measurement Model untuk konstruk Kualitas 

Pelayanan yang didapatkan dari AMOS pada output bagian Model Fit.   

1. Goodness of Fit Index (GFI) 

Secara teoritis angka GFI berkisar antara 0 sampai dengan 1, dengan pedoman 

bahwa semakin hasilnya mendekati angka 1 akan semakin baik model tersebut dalam 

menjelaskan data yang ada.  Jika nilai GFI ≤ 0,5 maka model dinyatakan Poor Fit, jika 

nilainya 0,5 hingga 0,9 maka model dinyatakan Fit, dan jika bernilai ≥ 0,9 maka 

model dinyatakan Good Fit.  Dalam model Kualitas Pelayanan ini diperoleh nilai GFI 

sebesar 0,936 sehingga dapat model dapat dinyatakan Good Fit. 

2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

Sama dengan GFI, secara teoritis angka AGFI berkisar antara 0 sampai dengan 1, 

dengan pedoman bahwa semakin hasilnya mendekati angka 1 akan semakin baik 

model tersebut dalam menjelaskan data yang ada.Jika nilai AGFI ≤ 0,5 maka model 

dinyatakan Poor Fit, jika nilainya 0,5 hingga 0,9 maka model dinyatakan Fit, dan jika 

bernilai ≥ 0,9 maka model dinyatakan Good Fit.  Dalam model Kualitas Pelayanan ini 

diperoleh nilai AGFI sebesar 0,807 sehingga dapat disimpulkan model telah Fit. 

3. Root Mean Residual (RMR) 

Alat uji ini pada dasarnya menghitung residu atau selisih dari kovarians sampel 

dengan kovarians estimasi (Santoso, 2014).  Semakin kecil hasil RMR akan semakin 

baik yang menandakan semakin dekatnya angka pada data sampel dengan estimasinya.  

Sebaliknya, jika nilai RMR nya semakin besar model akan tidak fit karena selisih 

antara sampel dengan estimasinya besar.  Jika nilai RMR ≥ 0,08 maka model 

dinyatakan Poor Fit, jika nilainya antara 0,05 hingga 0,08 maka model dinyatakan Fit, 

dan jika nilainya ≤ 0,05 model dinyatakan Good Fit.  Pada model Kualitas Pelayanan 

nilai RMR nya adalah 0,011 sehingga model dinyatakan Good Fit. 

4. Comperative Fit Index (CFI) 

Sama dengan GFI dan AGFI, nilai CFI berada antara 0 hingga 1 dimana semakin 

mendekati angka 1 akan semakin baik model tersebut dalam menjelaskan data yang 

ada.  Jika nilai CFI ≤ 0,5 maka model dinyatakan Poor Fit, jika nilainya 0,5 hingga 0,9 
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maka model dinyatakan Fit, dan jika bernilai ≥ 0,9 maka model dinyatakan Good Fit.  

Pada model Kualitas Pelayanan, didapatkan nilai CFI sebesar 0,947 sehingga model 

dinyatakan Good Fit. 

Menurut Widarjono (2010), model dikatakan layak jika paling tidak salah satu metode 

uji kelayakan model terpenuhi.  Berdasarkan uji kelayakan dengan GFI, AGFI, RMR, dan 

CFI, model dinyatakan layak.  Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa model konstruk 

Kualitas Pelayanan layak digunakan karena sudah memenuhi 4 kriteria yang ada.   

Setelah model dinyatakan  layak/fit, proses berikutnya adalah menguji apakah 

memang terdapat hubungan yang signifikan (meyakinkan) antara masing-masing indikator 

A1 sampai A5 dengan konstruk Kualitas Pelayanan.  Pengujian tersebut dilakukan dengan 

melihat nilai P-values (probability) pada output Regression Weights yang ditampilkan pada 

Tabel 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.7  Output Regression Weights Konstruk Kualitas Pelayanan 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

A1 <--- Kualitas_Pelayanan 1.000 
    

A2 <--- Kualitas_Pelayanan 1.280 .095 13.488 *** 
 

A3 <--- Kualitas_Pelayanan 1.454 .107 13.540 *** 
 

A4 <--- Kualitas_Pelayanan 1.140 .110 10.336 *** 
 

A5 <--- Kualitas_Pelayanan 1.622 .130 12.480 *** 
 

 

Pada Tabel 4.7 diatas dapat dilihat nilai P masing-masing indikator pada konstruk 

Kualitas Pelayanan.  Namun disini tidak ada nilai P untuk indikator A1.  Hal ini 

disebabkan oleh cara kerja AMOS dimana mensyaratkan salah satu indikator yang ada 

dalam sebuah konstruk harus diberi nilai tertentu (fixed parameter), yakni 1, agar proses 

dapat dilakukan.  Kembali pada proses pengujian.  Sebagai contoh, akan diuji apakah 

terdapat hubungan yang signifikan antara indikator A2 dengan konstruk Kualitas 

Pelayanan.  Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilakukan dengan pengujian hipotesis, 

dimana hipotesis nol dalam uji ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara  

indikator A2 dengan konstruk Kualitas Pelayanan.  Sedangkan hipotesis alternatifnya 

menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara indikator A2 dengan konstruk Kualitas 

Pelayanan.  Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan angka pada 

kolom P pada Tabel 4.7 dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau α=0,05 (dengan kata lain 

taraf kepercayaan sebesar 95% atau 1 – α = 0,95).  P-value ini merupakan besarnya α yang 

sebenarnya (Widarjono, 2010).  Jika nilai P > α maka hipotesis nol diterima.  Sebaliknya, 

jika P < α maka hipotesis nol ditolak.  Terlihat pada kolom P terdapat tanda tiga bintang 

(***).  Dalam AMOS, tanda tiga bintang menyatakan bahwa nilai P kurang dari 0,001.  
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Dengan demikian hipotesis nol ditolak, yang berarti ada hubungan signifikan antara 

indikator A2 dengan konstruk Kualitas Pelayanan.  Jika dilihat nilai P pada indikator-

indikator lainnya dalam konstruk Kualitas Pelayanan maka akan dihasilkan keputusan yang 

sama pula.  Ini berarti memang terdapat hubungan yang signifikan antara semua indikator-

indikator yang ada dalam konstruk Kualitas Pelayanan dengan konstruk tersebut. 

Proses selanjutnya adalah melihat apakah indikator A1 sampai dengan A5 memang 

merupakan bagian dari pembentukan konstruk Kualitas Pelayanan atau dapat menjelaskan 

keberadaan konstruk Kualitas Pelayanan.  Proses tersebut dinamakan Uji Validitas 

Konstruk dan dilakukan dengan cara Uji Convergent Validity.  

Menurut Santoso (2014), pada Uji Convergent Validity, jika memang sebuah indikator 

menjelaskan sebuah konstruk, maka indikator tersebut akan mempunyai factor loading 

yang tinggi dengan konstruk tersebut. Dapat dikatakan bahwa factor loading di atas 0,5 

menunjukkan sebuah indikator memang bagian dari konstruk.  Tabel 4.8 di bawah ini 

menampilkan output Standardized Regression Weights yang menunjukkan besarnya factor 

loading indikator dalam konstruk Kualitas Pelayanan. 

 

Tabel 4.8  Output Standardized Regression Weights Konstruk Kualitas Pelayanan 

   
Estimate 

A1 <--- Kualitas_Pelayanan .860 

A2 <--- Kualitas_Pelayanan .808 

A3 <--- Kualitas_Pelayanan .810 

A4 <--- Kualitas_Pelayanan .668 

A5 <--- Kualitas_Pelayanan .766 

 

Angka-angka pada kolom estimate yang tertera pada Tabel 4.8 di atas menunjukkan 

koefisien factor loadings (β) dari setiap indikator yang ada pada Konstruk Kualitas 

Pelayanan.  Karena pada konstruk Kualitas Pelayanan ada 5 indikator, maka ada 5 nilai 

koefisien factor loadings (β) pada tabel tersebut.  Pada tabel terlihat bahwa semua 

indikator yang ada pada konstruk Kualitas Pelayanan kesemuanya memiliki nilai diatas 0,5 

yang berarti indikator A1 sampai A5 memang merupakan bagian dari pembentukan 

konstruk Kualitas Pelayanan atau dapat menjelaskan keberadaan konstruk Kualitas 

Pelayanan.  Selain ditampilkan pada tabel Standardized Regression Weights, angka-angka 

yang menunjukkan besarnya factor loading juga dapat ditampilkan pada tampilan diagram 

alur (path diagram) seperti pada Gambar 4.4 berikut ini.   
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Gambar 4.4  Tampilan Konstruk Kualitas Pelayanan 

 

4.3.3.2. Konstruk Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran konstruk Kepuasan Pelanggan diukur dengan menggunakan 3 indikator.  

Tabel 4.9 di bawah ini menampilkan hasil penilaian validitas Measurement Model untuk 

Konstruk Kepuasan Pelanggan berdasarkan 4 kriteria yaitu GFI, AGFI, RMR, dan CFI 

yang didapatkan dari output AMOS pada bagian Model Fit.   

 

Tabel 4.9  Hasil Uji Validitas Measurement Model Konstruk Kepuasan Pelanggan 

Kriteria Nilai yang diharapkan 

layak 

Nilai 

Aktual 

Evaluasi 

Model 

GFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,929 Good Fit 

AGFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,882 Fit 

RMR ≥ 0,08  Poor Fit 

0,05 – 0,08  Fit 

≤ 0,05  Good Fit 

0,017 Good Fit 

CFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,944 Good Fit 

 

Berdasarkan uji kelayakan dengan GFI, AGFI, RMR, dan CFI, model dinyatakan 

layak.  Dapat disimpulkan bahwa model konstruk Kepuasan Pelanggan layak digunakan 

karena sudah memenuhi 4 kriteria yang ada.   

Setelah model dinyatakan  layak/fit, proses berikutnya adalah menguji apakah 

memang terdapat hubungan yang signifikan (meyakinkan) antara masing-masing indikator 

B1 sampai B3 dengan konstruk Kepuasan Pelanggan.  Pengujian tersebut dilakukan 

dengan melihat nilai P-values (probability) pada output Regression Weights yang 

ditampilkan pada Tabel 4.10 di bawah ini. 
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Tabel 4.10  Output Regression Weights konstruk Kepuasan Pelanggan 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

B1 <--- Kepuasan_Pelanggan 1.000 
    

B2 <--- Kepuasan_Pelanggan 1.163 .111 10.468 *** 
 

B3 <--- Kepuasan_Pelanggan 1.159 .112 10.311 ***  

 

Pada Tabel 4.10 diatas jika dilihat berdasarkan nilai pada kolom P, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semua indikator-indikator 

yang ada dalam konstruk Kepuasan Pelanggan dengan konstruk tersebut. 

Proses selanjutnya adalah melihat apakah indikator B1 sampai dengan B3 memang 

merupakan bagian dari pembentukan konstruk Kepuasan Pelanggan atau dapat 

menjelaskan keberadaan konstruk Kepuasan Pelanggan.  Proses tersebut juga 

menggunakan Uji Validitas Konstruk dan dilakukan dengan cara Uji Convergent Validity.  

Tabel 4.11 di bawah ini menampilkan output Standardized Regression Weights yang 

menunjukkan besarnya factor loading indikator dalam konstruk Kepuasan Pelanggan. 

 

Tabel 4.11  Output Standardized Regression Weights Konstruk Kepuasan Pelanggan 

   
Estimate 

B1 <--- Kepuasan_Pelanggan .898 

B2 <--- Kepuasan_Pelanggan .755 

B3 <--- Kepuasan_Pelanggan .740 

 

Pada Tabel 4.11 di atas terlihat bahwa semua indikator yang ada pada konstruk 

Kepuasan Pelanggan kesemuanya memiliki nilai diatas 0,5 yang berarti indikator B1 

sampai B3 memang merupakan bagian dari pembentukan konstruk Kepuasan Pelanggan 

atau dapat menjelaskan keberadaan konstruk Kepuasan Pelanggan.  Gambar 4.5 berikut 

menampilkan besarnya factor loading masing-masing indikator pada konstruk Kepuasan 

Pelanggan yang disajikan dalam bentuk diagram alur. 

 

 

Gambar 4.5  Tampilan Konstruk Kepuasan Pelanggan 
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4.3.3.3. Konstruk Kepercayaan 

Pengukuran konstruk Kepercayaan diukur dengan menggunakan 6 indikator.  Tabel 

4.12 di bawah ini menampilkan hasil penilaian validitas Measurement Model untuk 

Konstruk Kepercayaan berdasarkan 4 kriteria yaitu GFI, AGFI, RMR, dan CFI yang 

didapatkan dari output AMOS pada bagian Model Fit.   

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Measurement Model Konstruk Kepercayaan 

Kriteria Nilai yang diharapkan 

layak 

Nilai 

Aktual 

Evaluasi 

Model 

GFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,940 Good Fit 

AGFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,861 Fit 

RMR ≥ 0,08  Poor Fit 

0,05 – 0,08  Fit 

≤ 0,05  Good Fit 

0,015 Good Fit 

CFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,946 Good Fit 

 

Berdasarkan uji kelayakan dengan GFI, AGFI, RMR, dan CFI model dinyatakan 

layak.  Dapat disimpulkan bahwa model konstruk Kepercayaan layak digunakan karena 

sudah memenuhi 4 kriteria yang ada.   

Setelah model dinyatakan  layak/fit, proses berikutnya adalah menguji apakah 

memang terdapat hubungan yang signifikan (meyakinkan) antara masing-masing indikator 

C1 sampai C6 dengan konstruk Kepercayaan.  Pengujian tersebut dilakukan dengan 

melihat nilai P-values (probability) pada output Regression Weights yang ditampilkan pada 

Tabel 4.13 di bawah ini. 

 

Tabel 4.13 OutputRegression Weights konstruk Kepercayaan 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

C2 <--- Kepercayaan 1.000 
    

C3 <--- Kepercayaan 1.087 .119 9.099 *** 
 

C4 <--- Kepercayaan .867 .098 8.840 *** 
 

C5 <--- Kepercayaan 1.224 .132 9.290 *** 
 

C6 <--- Kepercayaan 1.050 .138 7.628 *** 
 

C1 <--- Kepercayaan .955 .103 9.317 *** 
 

 

Pada Tabel 4.13 diatas jika dilihat berdasarkan nilai pada kolom P, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semua indikator-indikator 

yang ada dalam konstruk Kepercayaan dengan konstruk tersebut. 
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Proses selanjutnya adalah melihat apakah indikator C1 sampai dengan C6 memang 

merupakan bagian dari pembentukan konstruk Kepercayaan atau dapat menjelaskan 

keberadaan konstruk Kepercayaan.  Proses tersebut juga menggunakan Uji Validitas 

Konstruk dan dilakukan dengan cara Uji Convergent Validity.  Tabel 4.14 di bawah ini 

menampilkan output Standardized Regression Weights yang menunjukkan besarnya factor 

loading indikator dalam konstruk Kepercayaan. 

 

Tabel 4.14  Output Standardized Regression Weights Konstruk Kepercayaan 

   
Estimate 

C2 <--- Kepercayaan .699 

C3 <--- Kepercayaan .728 

C4 <--- Kepercayaan .705 

C5 <--- Kepercayaan .746 

C6 <--- Kepercayaan .600 

C1 <--- Kepercayaan .749 

 

Pada Tabel 4.14 di atas terlihat bahwa semua indikator yang ada pada konstruk 

Kepercayaan kesemuanya memiliki nilai diatas 0,5 yang berarti indikator C1 sampai C6 

memang merupakan bagian dari pembentukan konstruk Kepercayaan atau dapat 

menjelaskan keberadaan konstruk Kepercayaan.  Gambar 4.6 berikut menampilkan 

besarnya factor loading masing-masing indikator pada konstruk Kepercayaan yang 

disajikan dalam bentuk diagram alur. 

 

 

Gambar 4.6  Tampilan Konstruk Kepercayaan 

 

4.3.3.4. Konstruk Loyalitas Pelanggan 

Pengukuran konstruk Loyalitas Pelanggan diukur dengan menggunakan 5 indikator.  

Tabel 4.15 di bawah ini menampilkan hasil penilaian validitas Measurement Model untuk 

Konstruk Loyalitas Pelanggan berdasarkan 4 kriteria yaitu GFI, AGFI, RMR, dan CFI 

yang didapatkan dari output AMOS pada bagian Model Fit.   



50 
 

Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Measurement Model Konstruk Loyalitas Pelanggan 

Kriteria Nilai yang diharapkan 

layak 

Nilai 

Aktual 

Evaluasi 

Model 

GFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,979 Good Fit 

AGFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,936 Good Fit 

RMR ≥ 0,08  Poor Fit 

0,05 – 0,08  Fit 

≤ 0,05  Good Fit 

0,014 Good Fit 

CFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,982 Good Fit 

 

Berdasarkan uji kelayakan dengan GFI, AGFI, RMR, dan CFI model dinyatakan 

layak.  Dapat disimpulkan bahwa model konstruk Loyalitas Pelanggan layak digunakan 

karena sudah memenuhi 4 kriteria yang ada.   

Setelah model dinyatakan  layak/fit, proses berikutnya adalah menguji apakah 

memang terdapat hubungan yang signifikan (meyakinkan) antara masing-masing indikator 

D1 sampai D5 dengan konstruk Loyalitas Pelanggan.  Pengujian tersebut dilakukan dengan 

melihat nilai P-values (probability) pada output Regression Weights yang ditampilkan pada 

Tabel 4.16 di bawah ini. 

 

Tabel 4.16  Output Regression Weights konstruk Loyalitas Pelanggan 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

D1 <--- Loyalitas_Pelanggan 1.000 
    

D2 <--- Loyalitas_Pelanggan 1.112 .165 6.728 *** 
 

D3 <--- Loyalitas_Pelanggan .989 .148 6.699 *** 
 

D4 <--- Loyalitas_Pelanggan 1.298 .162 8.027 *** 
 

D5 <--- Loyalitas_Pelanggan 1.052 .135 7.811 *** 
 

 

Pada Tabel 4.16 diatas jika dilihat berdasarkan nilai pada kolom P, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semua indikator-indikator 

yang ada dalam konstruk Loyalitas Pelanggan dengan konstruk tersebut. 

Proses selanjutnya adalah melihat apakah indikator D1 sampai dengan D5 memang 

merupakan bagian dari pembentukan konstruk Loyalitas Pelanggan atau dapat menjelaskan 

keberadaan konstruk Loyalitas Pelanggan.  Proses tersebut juga menggunakan Uji 

Validitas Konstruk dan dilakukan dengan cara Uji Convergent Validity.  Tabel 4.17 di 

bawah ini menampilkan output Standardized Regression Weights yang menunjukkan 

besarnya factor loading indikator dalam konstruk Loyalitas Pelanggan. 
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Tabel 4.17  Output Standardized Regression Weights Konstruk Loyalitas Pelanggan 

   
Estimate 

D1 <--- Loyalitas_Pelanggan .600 

D2 <--- Loyalitas_Pelanggan .606 

D3 <--- Loyalitas_Pelanggan .602 

D4 <--- Loyalitas_Pelanggan .813 

D5 <--- Loyalitas_Pelanggan .762 

 

Pada Tabel 4.17 di atas terlihat bahwa semua indikator yang ada pada konstruk 

Loyalitas Pelanggan kesemuanya memiliki nilai diatas 0,5 yang berarti indikator D1 

sampai D5 memang merupakan bagian dari pembentukan konstruk Loyalitas Pelanggan 

atau dapat menjelaskan keberadaan konstruk Loyalitas Pelanggan.  Gambar 4.7 berikut 

menampilkan besarnya factor loading masing-masing indikator pada konstruk Loyalitas 

Pelanggan yang disajikan dalam bentuk diagram alur. 

 

 

Gambar 4.7  Tampilan Konstruk Loyalitas Pelanggan 

 

4.3.4 Uji Structural Model 

Setelah dilakukan Uji Measurement Model terhadap keempat konstruk yaitu Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan, dan Loyalitas Pelanggan sehingga 

menghasilkan model yang layak, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis hubungan 

ke-empat konstruk tersebut dalam analisis SEM yang dinamakan Uji Structural Model. 

 

4.3.4.1. Menguji Overall Model Fit dari Structural Model 

Pertama-tama akan dilakukan Uji Overall Model Fit dari Structural Model.  Proses ini 

sama dengan proses uji validitas pada Measurement Model yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah model secara keseluruhan dapat dikatakan fit dengan data sampel yang 

ada.  Hanya saja, jika pada Measurement Model prosesnya dilakukan untuk setiap 

konstruk, maka dalam Structural Model prosesnya dilakukan secara keseluruhan.  Tabel 



52 
 

4.18 di bawah ini menampilkan hasil Uji Overall Model Fit berdasarkan 4 kriteria yaitu 

GFI, AGFI, RMR, dan CFI yang didapatkan dari output AMOS pada bagian Model Fit.   

 

Tabel 4.18 Hasil Uji Overall Model Fit dari Structural Model 

Kriteria Nilai yang diharapkan 

layak 

Nilai 

Aktual 

Evaluasi 

Model 

GFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,785 Fit 

AGFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,722 Fit 

RMR ≥ 0,08  Poor Fit 

0,05 – 0,08  Fit 

≤ 0,05  Good Fit 

0,018 Good Fit 

CFI ≥ 0,9  Good Fit 

0,5 – 0,9  Fit 

≤ 0,5  Poor Fit 

0,867 Fit 

 

Berdasarkan uji kelayakan dengan GFI, AGFI, RMR, dan CFI model dinyatakan 

layak.  Dapat disimpulkan bahwa model struktural layak digunakan karena sudah 

memenuhi 4 kriteria yang ada. 

 

4.3.4.2. Interpretasi Model 

Setelah secara keseluruhan sebuah model struktural dinyatakan fit, proses selanjutnya 

adalah melihat apakah ada pengaruh yang signifikan (meyakinkan) antar konstruk/variabel 

laten independen (eksogen) dengan konstruk/variabel laten dependen (endogen).  Proses 

ini dilakukan berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.  Dasar 

pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan angka pada kolom P pada 

Tabel 4.19 di bawah ini dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau α=0,05 (dengan kata lain 

taraf kepercayaan sebesar 95% atau 1 – α = 0,95).  Jika nilai P > α maka H0 diterima.  

Sebaliknya, jika nilai P < α maka H0 ditolak, dengan kata lain menerima H1. 

 

Tabel 4.19  Output Probability pada AMOS 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Kepuasan_Pelanggan <--- Kualitas_Pelayanan .884 .069 12.778 *** 
 

Kepercayaan <--- Kepuasan_Pelanggan .991 .101 9.788 *** 
 

Loyalitas_Pelanggan <--- Kepuasan_Pelanggan 2.564 .884 2.899 .004 
 

Loyalitas_Pelanggan <--- Kualitas_Pelayanan -1.260 .666 -1.892 .058 
 

Loyalitas_Pelanggan <--- Kepercayaan -.048 .305 -.158 .875 
 

 

Berikut rumusan hipotesis yang telah dibentuk berdasarkan dasar teori pada bab 

sebelumnya. 
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1. Pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

H0: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

H1: Ada pengaruh signifikan antara  Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil output AMOS, diperoleh nilai P sebesar 0,058.  Dengan demikian 

disimpulkan H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara konstruk 

Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan. 

2. Pengaruh antara Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

H0: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan  

H1: Ada pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Dari hasil output AMOS, diperoleh nilai P sebesar 0,004.  Dengan demikian 

disimpulkan H0 ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan antara konstruk Kepuasan 

Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan. 

3. Pengaruh antara Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

H0: Tidak pengaruh signifikan antara Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

H1: Ada pengaruh signifikan konstruk Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil output AMOS, diperoleh nilai P sebesar 0,875.  Dengan demikian 

disimpulkan H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara konstruk 

Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan. 

4. Pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

H0: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

H1: Ada pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil output AMOS dijumpai tanda tiga bintang (***) pada kolom P.  Seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam AMOS, tanda tiga bintang menunjukkan 

bahwa nilai P kurang dari 0,001.  Dengan demikian disimpulkan H0 ditolak yang 

berarti ada pengaruh signifikan antara konstruk Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

5. Pengaruh antara Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan 

H0: Tidak ada pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan 

H1: Ada pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan 
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Dari hasil output AMOS dijumpai tanda tiga bintang (***) pada kolom P.  

Dengan demikian disimpulkan H0 ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan antara 

konstruk Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan. 

 

4.4 Analisis dan Pembahasan 

Pada penelitian ini ingin diketahui pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, 

dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan.  Selain itu nantinya dapat diketahui pula 

pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan, serta pengaruh Kepuasan 

Pelanggan terhadap Kepercayaan Pelanggan.  Dari hasil analisis SEM, diketahui bahwa 

ada pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan, tidak 

ada pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan, ada pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan, ada pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan.   

 

4.4.1. Analsis Pengaruh Antar Konstruk 

Jika pada Tabel 4.19 sebelumnya menguji signifikan atau tidaknya hubungan antara 

dua konstruk, maka Tabel 4.20 dibawah ini menjelaskan seberapa erat dan arah hubungan 

kedua konstruk tersebut apakah positif ataukah negatif.  

 

Tabel 4.20  Output Keeratan Hubungan pada AMOS 

   
Estimate 

Kepuasan_Pelanggan <--- Kualitas_Pelayanan .954 

Kepercayaan <--- Kepuasan_Pelanggan .922 

Loyalitas_Pelanggan <--- Kepuasan_Pelanggan 1.945 

Loyalitas_Pelanggan <--- Kualitas_Pelayanan -1.031 

Loyalitas_Pelanggan <--- Kepercayaan -.039 

 

 Namun karena pada uji hipotesis sebelumnya sudah terbukti tidak ada pengaruh 

signifikan antara Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan, maka 

tidak diperlukan analisis lanjutan untuk kedua hubungan konstruk tersebut.  Sedangkan 

untuk pengaruh antara Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan, Kualitas 

Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan, serta Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil pengujian hipotesis model yang diajukan, dapat diketahui bahwa ada 

pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan.  Angka 

koefisien analisis analisis jalur (p) pada kolom estimates pada Tabel 4.20 diatas 
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sebesar 1,945.  Angka tersebut menunjukkan hubungan konstruk Kepuasan Pelanggan 

dengan Loyalitas Pelanggan yang erat (di atas 0,5).  Sedangkan arah hubungan adalah 

positif dikarenakan tidak ditemukannya tanda negatif (-) pada angka tersebut.  Hal ini 

menunjukkan hubungan kedua konstruk tersebut adalah searah.  Artinya, semakin 

tinggi kepuasan pelanggan yang berbelanja di Swalayan KPRI UB, maka makin tinggi 

tingkat loyalitas pelanggan di swalayan tersebut.  Sebaliknya, semakin rendah 

kepuasan pelanggan yang berbelanja di Swalayan KPRI UB, maka makin rendah 

tingkat loyalitas pelanggan di swalayan tersebut.  Hasil ini sesuai dengan pendapat 

Susetiyana (2009) yang menyatakan bahwa ketika pelanggan sudah menjadi loyal 

untuk selalu mengunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan tertentu, maka dapat 

dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah berhasil memberikan kepuasan kepada 

pelanggannya karena pada dasarnya kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor 

yang membuat pelanggan menjadi loyal. 

Dalam industri jasa swalayan, kepuasan pelanggan merupakan hal yang penting 

diperhatikan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.  Jika Swalayan KPRI UB ingin 

memenangkan persaingan dengan pesaing-pesaing baru yang telah bermunculan, maka 

diperlukan adanya peningkatan kepuasan pelanggan yang berbelanja di Swalayan 

KPRI UB agar mereka menjadi loyal.Jika tidak, tentunya para pelanggan akan lebih 

memilih beralih berbelanja di swalayan-swalayan pesaing yang lokasinya tidak jauh 

dari swalayan KPRI UB.  Hal tersebut akan membuat Swalayan KPRI UB kehilangan 

pelanggannya. 

2. Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil pengujian hipotesis model yang diajukan, dapat diketahui bahwa ada 

pengaruh signifikan antara Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan.  Angka 

koefisien analisis jalur (p) pada kolom estimates pada Tabel 4.20 diatas menunjukkan 

angka 0,945.  Angka tersebut menunjukkan hubungan konstruk Kualitas Pelayanan 

dengan Kepuasan Pelanggan yang erat (di atas 0,5).  Sedangkan arah hubungan adalah 

positif, menunjukkan hubungan keduanya searah.  Artinya, semakin tinggi kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Swalayan KPRI UB, maka makin tinggi tingkat 

kepuasan pelanggan di swalayan tersebut.  Sebaliknya, semakin rendah kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Swalayan KPRI UB, maka makin rendah tingkat 

kepuasan pelanggan di swalayan tersebut.  Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Aryani dan Rosinta (2010) pada jurnal yang berjudul 
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“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan yang membentuk 

Loyalitas Pelanggan” menunjukkan terdapat pengaruh kuat dan positif antara variabel 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.  Selain itu, hal tersebut juga sejalan 

dengan pendapat Tjiptono (2008) yang menyatakan bahwa kualitas apabila dikelola 

dengan tepat, berkontribusi positif terhadap terwujudnya kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang 

berbelanja di Swalayan KPRI UB, maka pihak perusahaan harus dapat memberi 

pelayanan terbaik yang berkualitas kepada para pelanggan yang berbelanja disana agar 

mereka merasa puas dan merasa tidak sia-sia atau kecewa telah berbelanja di 

Swalayan KPRI UB. 

3. Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan 

Dari hasil pengujian hipotesis model yang diajukan, dapat diketahui bahwa ada 

pengaruh signifikan antara Kepuasan Pelanggan terhadap Kepercayaan.  Angka 

koefisien analisis jalur (p) pada kolom estimates pada Tabel 4.20 diatas menunjukkan 

angka 0,922.  Angka tersebut menunjukkan hubungan konstruk Kepuasan Pelanggan 

dengan Kepercayaan yang erat (di atas 0,5).  Sedangkan arah hubungan adalah positif, 

menunjukkan hubungan keduanya searah.  Artinya, semakin tinggi kepuasan 

pelanggan yang berbelanja di Swalayan KPRI UB, maka semakin tinggi tingkat 

kepercayaan pelanggan kepada Swalayan KPRI UB.  Sebaliknya semakin rendah 

kepuasan pelanggan yang berbelanja di Swalayan KPRI UB, maka semakin rendah 

tingkat kepercayaan pelanggan kepada Swalayan KPRI UB.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Morgan dan Hunt dalam Haqi (2011) yang menyatakan bahwa pengalaman 

yang menyenangkan (memuaskan) akan membentuk kepercayaan. 

Oleh karena itu, kepuasan pelanggan merupakan hal yang terpenting yang harus 

diperhatikan oleh pihak Swalayan KPRI UB.  Selain membuat pelanggan menjadi 

loyal, kepuasan pelanggan juga mampu mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap 

Swalayan KPRI UB sehingga mereka merasa yakin, aman, dan bersedia menjadikan 

Swalayan KPRI UB sebagai mitra pertukaran bisnis. 

Selain ditampilkan melalui output AMOS 22 yang berbentuk tabel seperti Tabel 4.21 

di atas, angka-angka koefisien analisis jalur (p) yang menunjukkan keeratan hubungan 

antar konstruk juga dapat ditampilan pada diagram alur (path diagram) yang telah dibuat 

pada work area AMOS 22 seperti yang telah dijelaskan pada Gambar 4.2 sebelumnya. 
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Gambar 4.8 di bawah ini menampilkan hubungan antar ke-empat konstruk yang diteliti 

setalah melalui Uji Structural Model. 

 

 

Gambar 4.8  Tampilan Awal Structural Model 

 

Dikarenakan pada hasil uji hipotesis menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dan juga tidak adanya pengaruh 

signifikan antara kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan, maka tampilan structural 

model awal seperti pada Gambar 4.2 sebelumnya direvisi menjadi Gambar 4.9 di bawah 

ini. 
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Gambar 4.9  Tampilan Structural ModelSetelah Revisi 

 

4.4.2. Usulan Peningkatan Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan sebelumnya didapatkan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan.  Oleh 

karenanya, sebagai upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Swalayan KPRI UB 

akan diberikan usulan perbaikan pada indikator-indikator pada konstruk Kepuasan 

Pelanggan.   

Item-item pertanyaan kuesioner yang cenderung diberi skor jawaban rendah oleh 

responden pada indikator yang memiliki nilai koefisien factor loading (β) tinggi pada 

konstruk Kepuasan Pelanggan akan dipilih menjadi poin-poin yang dikembangkan sebagai 

usulan peningkatan loyalitas pelanggan di Swalayan KPRI UB.  

Konstruk Kepuasan Pelanggan diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu 

Terpenuhinya Harapan Konsumen (B1), Perasaan Puas Menggunakan Jasa (B2), dan 

Kepuasan Terhadap Fasilitas (B3). 
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Indikator yang memiliki nilai koefisien factor loading (β) tertinggi kedua pada 

konstruk Kepuasan Pelanggan adalah indikator Perasaan Puas Menggunakan Jasa (B2) 

yakni sebesar 0,755.  Dikarenakan nilai tersebut berada diatas 0,5 maka dapat dikatakan 

bahwa indikator ini merupakan indikator yang kuat di dalam menjelaskan kepuasan 

pelanggan.  Kendati demikian, jika dibandingkan dengan indikator yang lain pada konstruk 

Kepuasan Pelanggan, pada indikator B2 yang terdapat tiga item pertanyaan ini kesemuanya 

cenderung diberi skor jawaban rendah oleh responden yang ditunjukkan dengan banyaknya 

responden yang memberikan jawaban dengan skor “1” maupun “2” dalam Skala Likert. 

 

4.4.2.1. Keramahan Petugas Swalayan 

Pada item pertanyaan ke-24 pada kuesioner yang merupakan pertanyaan dari indikator 

B2, yaitu tentang sejauh mana pelanggan merasa dilayani dengan ramah oleh petugas 

swalayan selama mereka berbelanja, didapatkan sebanyak 9 responden memberikan 

jawaban dengan skor “1” dalam Skala Likert dan 117 responden menjawab dengan skor 

“2”.  Hal ini menunjukkan masih banyaknya pelanggan yang belum puas terhadap tingkat 

keramahan yang diberikan oleh petugas swalayan KPRI UB, baik itu petugas kasir maupun 

petugas swalayan lainnya yang berinteraksi secara langsung dengan mereka.  Sebagaimana 

yang diketahui, perbedaan organisasi jasa dan manufaktur terletak pada peran manusia atau 

karyawannya.  Sifat jasa yang inseparability dimana produksi dan konsumsi dilakukan 

secara bersamaan membuat interaksi yang terjadi antara karyawan dengan konsumen 

selama proses transfer jasa menjadi sangat berpengaruh terhadap persepsi konsumen pada 

kualitas jasa dan ini membuat karyawan berperan penting dalam proses jasa, bahkan 

karyawan sering dipersepsi sebagai jasa itu sendiri (Djati & Ferrinadewi, 2004).  Hal 

tersebut menunjukkan perlu adanya peningkatan keramahan petugas swalayan saat terjadi 

interaksi secara langsung dengan pelanggan yang sedang berbelanja.  Salah satu cara 

dalam menunjukkan keramahan dapat ditempuh dengan membudayakan senyum, salam, 

dan sapa petugas swalayan kepada setiap pelanggan yang berbelanja di Swalayan KPRI 

UB.  Oleh karenanya diperlukan adanya pelatihan kepada seluruh petugas swalayan KPRI 

UB, utamanya yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengenai hal tersebut.  

Selanjutnya, manajemen Swalayan KPRI UB sebaiknya juga membuat Standard Operating 

Procedure (SOP) yang baku mengenai pelayanan senyum, salam, dan sapa oleh petugas 

swalayan.  Manajemen Swalayan KPRI UB juga harus aktif memberi pemahaman melalui 

sosialisasi kepada petugas swalayan agar dapat mengikuti SOP yang akan diterapkan 

tersebut.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrianto dan Widiana (2013), 



60 
 

terdapat pengaruh pemberian pelayanan senyum, salam, dan sapa petugas kasir yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen supermarket, dimana kepuasan konsumen yang 

mendapat pelayanan senyum, salam, dan sapa dari petugas kasir lebih tinggi dibandingkan 

kepuasan konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan senyum, salam, dan sapa dari 

petugas kasir. 

 

4.4.2.2. Kesediaan Petugas Swalayan Membantu Pelanggan Tanpa Diminta 

Pada item pertanyaan ke-25 yang merupakan pertanyaan dari indikator B2, yaitu 

tentang sejauh mana pelanggan merasa jika petugas swalayan bersedia membantu 

pelanggan tanpa mereka minta, didapatkan sebanyak 10 responden memberikan jawaban 

dengan skor “1” dalam Skala Likert dan 134 responden menjawab dengan skor “2”.  Hal 

ini menunjukkan masih banyak pelanggan yang kurang puas dengan kemauan petugas 

swalayan dalam menawarkan bantuan kepada pelanggan tanpa mereka minta.  Sebagai 

upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan, pihak manajemen Swalayan KPRI UB hendaknya mewajibkan setiap 

petugas swalayan agar pro-aktif dalam menawarkan bantuan kepada pelanggan yang 

terlihat memerlukan bantuan.  Diperlukan pula suatu pelatihan dan adanya Standard 

Operating Procedure (SOP) tentang bagaimana petugas swalayan melayani pelanggan 

yang datang.  Selain itu yang tak kalah penting adalah dengan mendayagunakan cermin 

cembung yang ditempel pada dinding swalayan.  Fungsi dari cermin cembung ini adalah 

untuk memudahkan petugas dalam memantau pelanggan yang sedang berbelanja.  Jika 

terlihat ada pelanggan yang nampak membutuhkan bantuan, misalnya terlihat kebingungan 

dalam mencari lokasi suatu barang atau terlihat kesulitan membawa barang belanjaannya, 

maka petugas swalayan dapat langsung menghampirinya untuk menawarkan dan 

memberikan bantuan pada pelanggan tersebut.  Disamping itu, cermin cembung juga 

mempunyai kegunaan lain yaitu sebagai pemantau keamanan. 

 

4.4.2.3. Kecepatan Pelayanan Kasir 

Pada item pertanyaan ke-26 yang merupakan pertanyaan dari indikator B2, yaitu 

tentang sejauh mana pelanggan merasa jika petugas kasir Swalayan KPRI UB 

cepat/cekatan dalam melayani mereka, didapatkan sebanyak 9 responden memberikan 

jawaban dengan skor “1” dalam Skala Likert dan 122 responden menjawab dengan skor 

“2”.Hal ini menunjukkan masih banyak pelanggan yang merasa kurang puas dengan 

kecepatan/cekatannya petugas kasir swalayan dalam melayani mereka.  Saat ini Swalayan 



61 

 

KPRI UB memiliki 2 meja kasir.  Satu berada di dekat pintu swalayan yang menghadap 

Jalan MT Haryono, dan satu lagi berada di dekat pintu swalayan yang menghadap jalan 

masuk kampus UB.  Dari pengamatan lapangan, petugas kasir masih menggunakan cara 

manual saat menginputkan harga barang belanjaan ke dalam mesin hitung kasir/komputer 

melalui kode barang.  Sistem ini tentu menambah panjangnya waktu pelayanan di meja 

kasir.  Usulan yang dapat diberikan adalah agar pihak Swalayan KPRI UB menggunakan 

sistem scanner barcode agar dapat menginputkan barang belanjaan secara otomatis dan 

lebih cepat ke dalam komputer sehingga mampu mempersingkat waktu proses pelayanan.  

Penempatan petugas kasir yang cepat dan cekatan serta menguasai alat hitung juga turut 

dapat mempersingkat waktu pelayanan di kasir.  Selain itu, yang perlu mendapat perhatian 

lainnya adalah komputer/mesin hitung dikasir.  Sebagaimana pada observasi pendahuluan, 

terdapat responden (pelanggan) yang pernah menemui adanya mesin kasir yang mati.  Oleh 

karenanya diperlukan pengecekan secara berkala pada mesin kasir agar tidak terjadi hal 

serupa di kemudian hari yang menyababkan bertambahnya waktu proses pelayanan di 

kasir. Pada pengamatan lapangan, sistem operasi komputer yang dipakai oleh Swalayan 

KPRI UB adalah sistem operasi lama yaitu Microsoft Disk Operating System (MS-DOS).  

Dengan sistem operasi lama ini tentunya sudah tidak lagi memadai.  Oleh karena itu 

pergantian ke sistem operasi yang terkini dan memadai harus segera dilakukan.  Saat ini 

pihak manajemen Swalayan KPRI UB tengah mengupayakan pergantian sistem operasi di 

semua komputernya. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 


