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ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek,
kepercayaan dan nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan secara simultan
pada pengguna Gojek di Kota Batam. Instrumen yang digunakan pada penelitian
ini untuk mengumpulkan data adalah kuesioner dengan jumlah responden 394
orang. Dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji
kualitas data, analisis regresi linier berganda dan pengujian koefisien determinasi
(R2) digunakan untuk bereksperimen dengan uji asumsi klasik dan untuk menguji
pengaruhnya, sedangkan pengujian uji t dan uji F untuk menguji hipotesis dengan
menggunakan bantuan SPSS versi 25. Hasil dari pengujian koefisien determinasi
dari Adjusted (R2) menunjukkan bahwa citra merek, kepercayaan dan nilai
pelanggan berpengaruh 12% terhadap Kepuasan pelanggan. Sedangkan citra
merek (X1) berpengaruh 14,7% terhadap kepuasan pelanggan (Y), kepercayaan
(X2) berpengaruh 19,3% terhadap kepuasan pelanggan, dan nilai pelanggan (X3)
berpengaruh 31% terhadap kepuasan pelanggan dari hasil uji regresi linier
berganda. Dari hasil uji t dan uji F dapat disimpulkan bahwa citra merek (X1)
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, kepercayaan
(X2) berpengaruh secara parsial signifikan terhadap kepuasan pelanggan, namun
nilai pelanggan (X3) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
kepuasan pelanggan dan citra merek, kepercayaan dan nilai pelanggan secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna Gojek di
Kota Batam.
Kata Kunci : Citra Merek; Kepercayaan; Nilai Pelanggan; Kepuasan Pelanggan.
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ABSTRACT
This research aims to determine the effect of brand image, trust and customer
value on customer Satisfaction simultaneously on Gojek user in Batam City. The
used instrument to collect data was a questionnaire, respondents 394 people. By
using validity and reliability tests to test data quality, linear analysis and
determination coefficients are used to experiment with classical assumptions and
to test their effects, while using t tests and F tests to test hypotheses using of SPSS
version 25. The coefficient determination results from Adjusted (R2) shows that
brand image, trust and customer value, affect 12% of on customer Satisfaction.
Meanwhile it show that brand image has an effects 14,7% on cutomer
satisfaction, Trust has an effects of 19,3% on customer satisfaction, and customer
value has an effects 31% on customer satisfaction from result multiple linear
regression test. The result of the t test and f test, it show concluded that the brand
image has partially significant effect on customer satisfaction, trust has partially
significant effect on customer satisfaction, but customer value has no partially
significant effect on customer satisfaction, and brand image, trust and customer
value has a significan simultaneous effect on customer satisfaction on Gojek user
in Batam City.
Keywords: Brand Image; Trust; Customer Value; Customer Satisfaction.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Di masa perkembangan teknologi baru pada saat ini muncul sebuah temuan
teknologi baru dalam hal transportasi yang berbasis aplikasi atau disebut dengan
Gojek yang bisa dipesan melalui smartphone atau telephone gengam.
Perkembangan dibidang teknologi informasi dizaman ini turut berperan penting
dan ikut serta dalam perubahan transportasi. Karena perubahan teknologi
masyarakat semakin rutin untuk menggunakan teknologi dan gadget mereka
didalam kebutuhan sehari-harinya, dengan hadirnya sistem transportasi berbasis
aplikasi online di telephone gengam membuat pola kegiatan transportasi
masyarakat menjadi berubah dan mempermudahkan kehidupan mereka. Peristiwa
tersebut sudah menjadi sesuatu yang sering kita jumpai seperti di kota-kota besar
termasuk Batam.
Kehadiran transportasi online saat ini memberikan alternatif pada
masyarakat bagi pelanggannya untuk memilih jasa transportasi mana yang lebih
memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan
(Sudirman, Halim, and Pinem 2020:67). Pada zaman dulu transportasi bisa
dipesan dengan cara konvensional, sekarang dengan adanya internet tidak perlu
lagi memedan dengan cara konvensional tetapi dengan cara online dengan hanya
menggunakan telephone genggam. Fenomena transportasi online adalah salah satu
perubahan teknologi yang luar biasa yang memang di rancang untuk memberikan
kemudahan bagi masyarakat unutk berpergian dengan memesan transportasi
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online dengan keunggulannya sebagai alasan utamanya yaitu kemudahan
pemesanan, keefektifan dan efesiensi waktu yang cepat (Kurniawati and Muchsin
2019:88).

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.
Menurut (Usvela, Qomariah, and Wibowo 2019:300) terdapat beberapa variabel
yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu, Brand Image, Kepercayaan dan
Nilai Pelanggan. Menurut (Ramadhan, Saroh, and Machfudz 2019:155) Salah satu
industri yang mempunyai merek yang dikenal banyak oleh pelanggan sekarang ini
adalah industri yang membrikan layanan jasa yaitu transportasi online.

Citra merek yang baik dapat menjadikan salah satu strategi bagi perusahaan
untuk menarik minat pelanggan untuk memakai jasanya kembali karena adanya
jaminan atas kualitas dan layanan yang diterima sebagai ciri khas yang bisa
diingat dan dikenali pelanggan. Menurut (Selvi Rahmawati, Asep M. Ramdan
2019:478) merek dapat memberikan kepercayaan kepada setiap pelanggan lewat
produk, harga, kualitas pelayanan sebelum dan sesudah pembelian, fasilitas,
penanganan komplai dan juga citra merek itu sendiri.

Kepercayaan juga mempunyai beberapa faktor pendukung yang mampu
memberikan sebuah kepuasan, faktor kepercayaan memberikan jaminan atas
berbagai hal mengenai keamanan dan kenyamanan yang bisa membuat pelanggan
bisa merasa puas (Sri Wulan Dari 2019:2). Kepercayaan terbentuk apabila
pemasar dapat menghasilkan dan mempertahankan hubungan yang baik kepada
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pelanggan dengan mempertahankan hubungan emosional (Faisal, Hanim &
Nurjanah 2019:311). Kepercayaan merupakan efek yang kuat pada kepuasan
pelanggan yang bisa dilihat pelanggan melalui berita ataupun media sosial tentang
instansi tersebut (Kapuspen Haposan,Raymond 2020:3).

Selanjutnya faktor nilai pelanggan, menurut (Hendra, Djawahir, and Djazuli
2017:131) Nilai sudah dianggap sebagai salah satu konsep yang paling utama
untuk memahami pelanggan di bidang industri jasa. Pelanggan secara tidak
langsung atau spontan memberikan penilaian dari produk atau jasa yang gunakan
atau dipakai berdasarkan pengalamanan transaksi dari penggunaannya. Yang
dirasakan pelanggan, manfaat kualitas produk yang dirasakan bagus dan sama
besar dari yang pelanggan harapkan mempunyai nilai jika bisa memberikan
kepuasan bagi pelanggan (Ramdani 2017:135). Persepsi pelanggan perihal nilai
yang mendiskripsikan suatu perbandingan antara keuntungan dan kualitas yang
pelanggan rasakan dari pengorbanan pemakainan produk dengan yang pelanggan
rasakan pada saat mengkonsumsi niali dari produk tersebut (Zaini, Rozzaid, and
Qomariah 2017: 85).

Kepuasan pelanggan juga termasuk juga faktor yang harus diperhatikan
gojek tentang keberadaan, kelangsungan dan perkembangan perusahaannya.
(Sumarwan, 2011: 175) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan yang telah
tercipta bisa didasarkan oleh sebuah kencedurangan yang dilakukan oleh
pelangganya atas penilaian yang diberikan terhadap sebuah layanan atau produk
yang diperoleh manfaat didalamnya dan memberikan sebuah rasa percaya atas
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produk tersebut dengan tingkat kepuasan tertentu yang diperoleh dari manfaat
yang dirasakan. Sehingga kepuasan pelanggan menjadi penentu para pelanggan
untuk melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut (Fitriani Andriani,
Ninik Lukiana 2018: 231).

Salah satu perusahaan transportasi yang berkembang saat ini dengan
menggunakan sistem aplikasi online adalah Gojek. (Wahid , Sintia, Chaerotul
2019:133) PT. Gojek Indonesia termasuk perusahaan yang memyediakan layanan
jasa transportasi online yang mulai beroperasi di Provinsi Jakarta sejak tahun
2011.

Yang di kutip dari CNBC Indonesia (Donald Banjarnahor 2019) dari

tanggal 21 Oktober 2019 dipimpin oleh Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo yang
menggantikan Nadiem Makarim pemimpin Gojek yang dulu.

Menurut (Yunus 2017:60) bermula di tahun 2010, Gojek merupakan
perusahaan transportasi kendaraan sepeda motor kalau memesan dengan memakai
telepon, kini

sekarang

sudah

berkembang

menjadi on-demand

mobile

platform dan aplikasi yang melayanani beragam layanan yang varian seperti
transportasi, tagihan, logistik, pengantaran makanan, dan beragam layanan ondemand lainnnya. Gojek menghubungkan antara pemakai jasa dengan tukang ojek
melalui aplikasi Gojek yang bisa diakses melalui telephone (Ayu Nur Aziza
2019:63).

Menurut (Adnyana and Suprapti 2018:6043) aplikasi Gojek mudah untuk
dipakai oleh setiap orang termasuk pelajar ataupun mahasiswa, pekerja dan
masyarakat banyak. Dengan memanfaatkan aplikasi Gojek, pelanggan tidak perlu
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lagi berjalan kepangkalan tukang ojek untuk memesan jasa ojek, hanya dengan
menggunakan aplikasi Gojek pelanggan akan dihampiri oleh driver Gojek dan
kemudian akan menghantar anda ke tempat tujuan (Murdianto, Rochmawati, and
Perdanakusuma 2019:604). Sedangkan transportasi konvensional biasanya
penumpang hanya satu ataupun lebih dari satu orang, dengan tarif yang ditentukan
oleh supir kemudian penumpang melakukan negosiasi tawar menawar dengan
supirnya lebih dahulu kemudian jika supir setuju dengan hasil negosiasi akan
menghantarkan penumpangnya ke tempat tujuan yang diinginkan menurut
(Suarico and Agustina 2017:294). Dikarenakan Gojek

sistem pelayanannya

secara online maka perusahaan sebisanya memprioritaskan kepuasan pelanggan
supaya perusahaan bisa meraih nilai pelanggan, sehingga perusahaan akan tetap
dipercayai oleh pelanggannya yaitu dengan cara mempertahankan kualitas
pelayanan yang baik. Gojek secara resmi menggumumkan hadir untuk melayani
Kota Batam. Pelanggan gojek bahkan sudah merasakan layanan dari Gojek (Zuhri
2016).

Gambar 1.1 Gojek Hadir Di Batam
Sumber: (Hermawan R 2016)
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Menurut (Ningrum and Maskan 2018:309) Gojek tidak hanya menyediakan
layanan transportasi ojek Goride, Gojek juga menyediakan layanan transportasi
penumpang memakai mobil, layanan pengiiriman barang, layanan pesan hantar
makanan, layanan berbelanja, layanan pindah barang banyak, layanan memijat,
layanan tenaga kebersihan, layanan beauty salon, layanan booking tiket event serta
layananhantar ke halte bis. Berikut ini tampilan layanan produk dan fasilitas
aplikasi Gojek.

Gambar 1.2 Layanan Produk Dan Fasilitas Aplikasi Gojek
Sumber: Aplikasi Gojek di Handphone dan (Dzakyzf, 2016)
Dengan berbagai fitur layanan produk dan fasilitas yang disediakan oleh
aplikasi Gojek. Gojek memberikan banyak layanan dan dianggap jasa transportasi
terlaris, maka ada pangkalan ojek atau pangkalan taxi merasa tersaingi. Kalah
saing ini membuat sering bentrok antara ojek online dan ojek pangkalan karena
merasa Gojek mengambil alih para pelanggan dari ojek pangkalan (Ikhsan 2019).
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Menurut (Afridola and Hikmah 2018:153) ojek pangkalan tidak
mempunyai standar khusus yang harus ditaati bukan berarti kebanyakan diantara
tukang ojek bisa bersikap lembut seperti driver ojek Online karena mereka
diwajibkan harus menaatati standar mutu. (Manajemen Gojek 2020) Dalam
melayani pelanggan perusahaan Gojek menetapkan standar mutu layanan yang
harus di taati dan dilaksanakan kepada mitra driver Gojek. Berikut adalah daftar
standar mutu Layanan Gojek yang harus diperhatikan saat mengantar pelangganpelanggan antara lain:
Tabel 1.1 Daftar Standar Mutu Layanan Gojek

Sumber : website Gojek (manajemen Gojek 2019)
Beberapa Daftar Standar Mutu Layanan Gojek diatas hal yang bisa
dilakukan mulai memperhatikan kerapihan, kondisi kendaraan, dan cara
berkomunikasi dengan pelanggan. Oleh karena itu, Gojek telah membuat standar
mutu layanan sebagai panduan untuk melayani pelanggan. Sekarang ini
kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan transportasi online seperti
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Gojek sebagai sarana tarnsportasi untuk melakukan pemesanan layanan ojek
online ke tempat tujuan bahkan untuk pengatraan makanan serta barang (Acai,
Sherly, Marisi dan Tongam, 2020:64). Tingginya permintaan pelanggan terhadap
transportasi online membuat perusahaan penyedia layanan jasa transportasi online
bersaing untuk memberikan layanan yang berbeda dari pesaingnya untuk bisa
menciptakan kepuasan pelanggannya (KresnamurtiRivaiP, Suneni, and Febrilia
2019:205). Dua pelayanan jasa layanan on-demand Gojek dan Grab terus
berlomba-lomba agar aplikasinya terdepan juga sering kali dipakai oleh
masyarakat. Dengan cara memberikan jenis layanan kebutuhan sehari-hari melalui
aplikasinya (SuperApp) (Desy Setyowati 2019). Masuknya 7 pesaing Aplikator
Baru Transportasi online saat ini antara lain: Bitcar Indonesia, Fastgo, Maxim,
Asia Trans, Anterin, Bonceng dan Klik Go. Berikut data perkembangan dari
perusahaan Gojek dan Grab.
Tabel 1.2 Data Pekembangan Gojek dan Grab
Nama

Jumlah
uduhan
aplikasi

Gojek 142.000.
000

Grab

144.000.
000

Service
pesananantar
makanan
400.000 mitra,
370 di Kota
Indonesia

Ridehailing(m
otor dan
mobil)
2.000.000
Mitra di
Indonesia

Di Kota di
Indonesia
sebanyak
178.

9.000.000
agen berada
di Asia
Tengara

Layanan
pembayaran

Cakupan

Go-Pay
bermitra
dengan
38
lembagakeuangan
dan 370 dikota dan
masih banyak lagi
Grab berkerjasama
dengan OVO di
Indonesia

2014
berada di
4Negara

Sumber: Katadata,diolah

336 Kota
dan berada
di 8
Negara
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Banyaknya para pesaing yang menawarkan jasa transportasi online
sejenisnya, maka Gojek harus berupaya agar brand nya selalu menjadi yang
terbaik supaya konsumen tetap setia memilih jasa yang ditawarkan oleh pihak
Gojek. Menurut (Nuri, Fatimah, and Rozzaid 2018:191) perkembangan Gojek
semakin pesat dan menimbulkan persaingan yang ketat pada perusahaan jasa yang
pemasarnnya memakai aplikasi yang berdampak pada keterbatsannya membuat
perusahaan Gojek memakai strategi harga, pelayanan, dan citra merek demi
menarik pelanggan dan membuat pelanggannya puas. Pelanggan mengunakan jasa
layanan yang tepat dan sering melihat dari brand image atau citra merek itu
sendiri. GOJEK, Grab, dan UBER merupakan perusahaan terbesar yang
menyediakan jasa transportasi online di Indonesia. Berikut ini disajikan beberapa
data 3 tahun terakhir dan Tahun 2020 berbandingan top brand produk jasa
sejenisnya, sebagai berikut:
Tabel 1.3 Data penghargaan merek untuk Jasa Transportasi Online
No
1
2
No
1
2
No
1
2
No
1
2
3
4

Penghargaan Merek fase 2 2020
Brand
TBI
Gojek
47.3%
Grab
43.5%
Penghargaan Merek fase 2 2019
Brand
TBI
Gojek
44.6%
Grab
43.1%
Penghargaan Merek fase 2 2018
Brand
TBI
Grab
48.0%
Gojek
44.9%
Penghargaan Merek fase 2 2017
Brand
TBI
Gojek
59.2%
Grab
28.2%
Uber
8.0%
Blue-jek
0.3%

Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
Top
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Sumber : Topbrand.com (Topbrand 2020)
Hal ini dapat dilihat pada rangking top brand nya yang mana Gojek
menempati urutan pertama di Indonesia. Semakin banyaknya produk jasa
transportasi dipasaran membuat Gojek harus selalu berinovasi memberikan
produk layanan jasa yang berkualitas. Walaupun Gojek masih memegang rekor
top brand pertama di Indonesia, banyak pesaing sejenisnya yang memberikan
layanan dan kualitas jasa setara dengan Gojek, oleh karena itu Gojek harus
meningkatkan citra merek dan memberikan pelayanan untuk yang memberikan
kebutuhan dan keingginan bagi para pelanggan agar dapat memuaskan pelanggan
yang akan tetap setia terhadap jasa Gojek. Hal ini sama menurut (Widiyanto et al.
2020:64) karena ada tuntutan dari pelanggan yang makin banyak, perusahaan
harus bisa menciptakan produk dan jasa yang dapat meningkatkan kepuasan
pelanggan.
Masalah tentang peranan keselamatan juga penting, driver yang inggin tepat
waktu hantar jemput penumpang ke lokasi tujuan terkadang berkendara dengan
tergesa-gesa dijalan, kalau lebih diamati lagi masih ada banyak hal-hal yang harus
diperbaiki setelah faktor keamanan, faktor kenyamanan juga perlu diperbarui
seperti dalam keadaan waktu hujan pihak Gojek tidak menyediakan jas hujan bagi
para penumpangnya (Jimmy Fachmy, Syahnur Said 2019:119). Berdasarkan
pengalaman para pengguna Gojek, mereka menuturkan bahwa terkadang ada
beberapa driver yang tidak menyediakan helm sesuai dengan standar yang
diberikan Gojek, Membuat perasaan pelanggan pada saaat berkendaraan menjadi
tidak nyaman karena helm yang dipakai bukan helm standar Gojek padahal aspek
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safety riding adalah salah satu komponen penting untuk meningkatkan
kepercayaan pengguna jasa Gojek (Sudirman, Efendi, and Harini 2020:325).

Faktor harga juga dapat mempengaruhi keputusan pengguna jasa, Gojek
sebagai perusahaan jasa seringkali memasang tarif Gojek yang sering berubahubah sementara peningkatan pelayanan masih belum optimal (Oktarini 2019:2).
Dalam cuaca buruk ataupun hujan, diluar jam kerjapun tarif yang dibebankan dua
kali lipat dari harga normal dan sering berubah tarif nya, driver juga jarang ambil
orderan jadi pelanggan kesulitan mendapatkan driver pada situasi seperti ini.
Karena di Batam ditentukan oleh tarif ramai atau dynamic surge price dimana
tarif berubah-ubah pada banyaknya jumlah orderan dan banyaknya driver yang
aktif, informasi biaya tarif (website Gojek 2017).

Menurut (Sintya et al. 2018:1779) penentuan tarif Gojek yang dibebankan
berbeda-beda tergantung jarak tempuh atau berdasarkan flat rate yang ditentukan.
Begitu pula pendapat (Subagja and Fitriani 2017:2) kepuasan pelanggan pasti
tercipta apabila nilai yang didapat sama-sama dengan pengorbanan yang
dikeluarkan oleh pelanggan serta nilai pelanggan saling berberhubungan untuk
membandingkan dari hasil yang diperoleh dengan pengorbanan yang dikeluarkan.

Menurut (Prasetya and Patrikha 2020:647) beberapa permasalahan yang
terjadi pada Gojek saat pelanggan akan melakukan top up atau pengisian saldo,
kenyataannya malah sering terjadi kendala bukan itu saja penipuan yang
mengatasnamakan Gojek dengan memberi bonus saldo bertambah sebagai hadiah
dimana permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan selain
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menimbulkan ketidakpuasan kepada pelanggan akan fitur non tunai milik Gojek.
Namun masih banyak pelanggan yang merasa tidak puas terhadap Gojek, hal ini
dapat terlihat dari banyaknya keluhan dari pelanggan terhadap Gojek tentang
kepuasan pelanggan.

Seperti pendapat (Hasna Rahagi Sampurno 2019:857) beberapa jenis
keluhan yang sering diadukan melalui akun resmi twitter @Gojekindonesia pada
tahun 2019-2020 yaitu: Pelanggan melakukan pemesanan makanan/minuman
pada gofood, namun tidak datang atau tidak sesuai pesanan dan sudah melakukan
pembayaran kepada driver gojek. Pelanggan melakukan pengiriman barang
melalui gosend namun barang tidak sampai atau diambil oleh driver gojek. Saldo
gopay pelanggan yang senilai ratusan ribu ditarik oleh driver gojek tanpa
pelanggan melakukan transaksi apapun. Pelanggan menemukan beberapa driver
yang memiliki sikap tidak sopan satun pada saat mengirimkan pesan untuk
mengkonfirmasi orderan maupun pada layan goride atau gocar disaat perjalanan
sedang berlangsung.

Terdapat lagi keluhan lainnya, seperti berita-berita negatif yang tersebar
mengenai Gojek baik di media massa maupun dimedia sosial seperti adanya
kebocoran data pribadi penumpang, kasus bentrokan driver Gojek dengan ojek
pangkalan, masalah jaringan dan sistem aplikasi yang merugikan penumpang,
keterlambatan driver, driver yang tidak mengetahui daerah tujuan penumpang,
driver yang tidak mau mengambil orderan dan lainnya (Hanifa, Kurniawati, and
Rahmidani 2019:796).
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Ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pelanggan berdampak negatif pada
penurunan loyalitas pengguna jasa, apabila pengguna jasa gojek merasa kurang
puas dengan pelayanan yang dilayani oleh driver maka loyalitas tidak bisa
ditetapkan untuk menggunakan layanan gojek, sehingga mengakibatkan pengguna
jasa akan beralih keperusahaan transportasi lain yang menawarkan produk jasa
sejenisnya.

Berdasarkan banyaknya fenomena yang terjadi dari uraian latar belakang
diatas, dan mengingat pentingnya sarana transportasi. Maka dapat dilakukan
penelitian dengan mengambil judul

“PENGARUH CITRA MEREK,

KEPERCAYAAN DAN NILAI PELANGGAN TERHADAP
KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA GOJEK DI KOTA
BATAM”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang terdapat
dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Citra merek Gojek sudah terkenal di masyarakat namun banyak
perusahaan jasa pesaing yang berinovasi dan menawarkan layanan jasa
yang sejenis.
2. Masih banyak driver yang tidak menyediakan helm yang sesuai dengan
standar yang diberikan Gojek, serta driver tidak memperhatikan faktor
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keamanan, faktor kenyamanan dan keselamatan sehingga mengurangi
kepercayaan pelanggan.
3. Nilai jasa dari pelayanan dan penetapan hargai ramai (dynamic surge
price) Gojek yang sering berubah ubah tarif dan pelayanannya, sementara
peningkatan pelayanan masih belum optimal.
4. Banyaknya transportasi online berdampak pada semakin ketatnya
persaingan beban tarif dan banyak alternatif pilihan jasa dari transportasi
online.
5. Rendahnya kualitas pelayanan driver Gojek yang tidak sesuai dengan
standarisasi mutu layanan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari
Gojek.
1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang sudah dijabarkan, maka
peniliti akan membatasi masalah tersebut biar tidak meluas dan pembahasannya
hanya berfokus serta terarah supaya tidak menyimpang dari tujuan yang akan
dicapai. Maka penelitian ini melakukan batasan masalah yang ada adalah:

1. Variabel yang akan diteliti peniliti diantaranya Citra merek (X1),
Kepercayaan (X2) dan Nilai Pelanggan (X3).
2. Objek penelitian dalam penelitian berfokus kepada Kepuasan Pelanggan
(Y) pengguna Gojek.
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3. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Batam kelurahan Sei Panas,
Kecamatan Batam Kota, Karena jumlah penduduk dianggap sebagai
pengguna Gojek selain itu terletak di tengah-tengah kota.
1.4

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, dapat
ditentukan berdasarkan pada latar belakang diatas yaitu:
1. Apakah Citra Merek secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan pengguna Gojek di kota Batam?
2. Apakah Kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan pengguna Gojek di kota Batam?
3. Apakah Nilai Pelanggan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan
pelanggan pengguna Gojek di kota Batam?
4. Apakah Citra Merek, Kepercayaan dan Nilai Pelanggan secara simultan
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna Gojek di kota
Batam?
1.5

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, disimpulkan tujuan yang ada pada
penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial citra merek terhadap kepuasan
pelanggan pengguna Gojek di kota Batam.
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2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepercayaan terhadap kepuasan
pelanggan pengguna Gojek di kota Batam.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial nilai pelanggan berpengaruh
terhadap kepuasan pelanggan pengguna Gojek di kota Batam.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan citra merek, kepercayaan dan
nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pengguna Gojek di kota
Batam.
1.6

Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil uraian tujuan penelitian diatas dari, maka penulis
dapat mengkaji manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan
wawasan, khususnya mengenai Citra Merek, Kepercayaan dan Nilai
Pelanggan terhadap kepuasan pelanggan.
2. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini semoga dapat menghasilkan bukti empiris tentang
pengaruh Citra Merek, Kepercayaan dan Nilai Pelanggan terhadap
kepuasan pelanggan.
2. Peneliti ini diharapkan bisa memberi sumbangan ilmu serta menambah
wawasan ilmu yang luas peneliti yang akan berguna di semua bidang
dan dalam dunia kerja. Serta memberikan sumbangan pemikiran bagi
perusahaan dalam memperbaiki kualitas pelanyanan dan melakukan
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evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan serta
pemenuhan kebutuhan dan keingginan pelanggan.
3. Hasil penelitian ini supaya menambah sumber informasi dan referensi
yang berguna bagi masyarakat, Universitas Putera Batam dan pembaca
mengenai pentingnya Citra Merek, Kepercayaan dan Nilai Pelanggan
pengguna

Gojek

untuk

memenuhi

kepuasan

pelanggannya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Teori Dasar

2.1.1 Merek (Brand)
2.1.1.1 Pengertian Merek (Brand)

Merek adalah sebutan, simbol, tanda, rancangan atau kombinasi untuk
mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang ataupun produsen dan sebagai
pembedaan dari produk pesaingnya, menurut Kotler dalam (Sangadji, 2019:322).
Pendapat ini juga diungkapkan oleh American Marketing Association dalam
(Kotler dan Keller, 2016:322), merek adalah sebutan, simbol, tanda atau desain
untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau beberapa produsen
yang dapat membedakan dari produk-produk pesaingnya. Sedangkan pendapat
(Tandenga et al. 2018:1260) citra merek merupakan nama, istilah, simbol, tanda,
dan desain yang dipakai oleh perusahaan untuk membedakan produknya dengan
para pesaingnya. .

Merek juga merupakan visualisasi dari citra yang inggin ditanamkan di dalam
benak pelanggan dimana sering disebut sebagai merek dagang (trademark)
dikutip dari (Sudaryono, 2016:208). Pemilihan merek atau brand dari macammacam barang perlu dipertimbangkan karena walaupun usaha kita memiliki
merek atau brand yang kecil sangat berpengaruh terhadap kelancaran penjualan
produk atau jasa. Pemberian merek terhadap hasil produk harus diperhatikan dan
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jangan menyimpang dari kondisi dan kualitas dari kemampuan suatu perusahaan
(Alma B, 2018: 150).

Berdasarkan kesimpulkan di atas yang bersumber dari para ahli, maka
merek merupakan suatu simbol atau nama, logo dan merekdagang untuk
mengidentifikasi suatu produk atau jasa untuk membedakan dengan jenis produk
lainnya sehingga mudah dikenali dan diingat oleh pelanggan pada saat inggin
membeli produk atau jasa.

2.1.1.2 Citra Merek (Brand Image)

Menurut Kotler dalam (Alma B, 2018:149) citra merek adalah gambaran
dari serangkaian ide dan kesan dari kepercayaan seseorang mengenai suatu objek.
Perilaku dan Sikap pelanggan terhadap suatu objek begitu menentukan kondisi
dari citra merek suatu perusahaan. Citra merek mengambarkan sifat eksentrik
produk dan jasa dengan arahan dimana merek berfungsi sebagai pemenuhan
kebutuhan psikologis atau sosial dari pelanggannya ( Kotler & Keller, 2016 :
330).

Citra didefinisikan sebagai total keseluruhan dari sebuah gambaran, kesan
serta kepercayaan yang dirasakan pelanggan terhadap suatu objek. (Sangadji,
2019: 327) mengemukan bahwa citra merek bisa dianggap sebagai jenis asosiasi
yang ada dipikiran pelanggan pada saat teringat sebuah brand tertentu. Asosiasi
titulah yang belangsung spontan bisa ada di benak pemikiran yang terkait dengan
merek tertentu sama seperti pada saat berpikir tentang manusia lain. (F. Tjiptono,
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2015: 49) mengemukakan bahwa citra merek merupakan deskripsi asosiasi dan
kepercayaan pelanggan terhadap merek tertentu berdasarkan pengalaman dan
keyakinan yang diberikan kepada pelanggan sehingga melekat dipikiran
pelanggannya.

Berdasarkan definisi di atas yang bersumber dari para ahli, maka citra
merek merupakan pemahaman dari pelanggan secara keseluruhan percaya dan
keyakinan pelanggan terhadap sebuah jenis merek dan pengalaman terhadap
sebuah merek tertentu.

2.1.1.3 Tujuan Citra Merek

Pernyataa dari (Fandy. Tjiptono 2012: 17) merek mempunyai berbagai
macam jenis tujuan diantaranya:
1. Sebagai simbol suatu perusahaan untuk membedakan produknya dengan
pesaingnya, agar dapat untuk dikenali dan kembali untuk penggunaan
ulang.
2. Sebagai modal untuk berpromosi yang memberikan daya tarik produk
tersendiri seperti dengan memberi tampilan warna yang unik.
3. Sebagai pembinaan citra, maksudnya memberikan kepercayaan, jaminan
mutu atas kualitas produknya, dan citra produk yang berkualitas tinggi
untuk pelanggan.
4. Untuk memperluas jangkauan pasar yang terkendali. Maksudnya supaya
merek dapat dilindungi hak cipta/paten, dikenal serta bercitra baik untuk
mempertahankan kesetian dari pelanggan.
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2.1.1.4 Indikator Citra Merek

Adapun indikator citra merek diambil menurut pendapat (Aaker, 2011: 63),
menyatakan ditemukan indikator citra merek diantaranya recognition, reputation,
affinity yaitu diantaranya;

1. Recognition (pengenalan)
Recognition artinya pelanggan teringat akan adanya suatu jenis dari merek
tersebut.
2. Reputation (nama baik)
Reputation ini sama dengan perceived quality. Maka reputation merupakan
status yang terkenal dari sebuah merek karena dalam pandangan pelanggan
merek tersebut mempunyai kualitas yang bagus.
3. Affinity (hubungan emosional)
Emotional relationship yang ada hubungannya antara sebuah merek dengan
para pelanggan.
2.1.2 Kepercayaan
2.1.2.1 Pengertian Kepercayaan
Menurut (Sumarwan, 2011:12) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan
ungkapan perasaan pelanggan mengenai suatu objek tertentu yang dapat dirasakan
atau tidak, disukai atau tidak disukai oleh konsumen yang memberikan gambaran
sebuah rasa percaya atas objek, atribut atau manfaatnya yang sudah dirasakan
sebelumnya. Objek bisa seperti produk, pelanggan, perusahaan dan segala sesuatu
dimana pelangganya mempunyai kepercayaan dan sikap. Atribut merupakan
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karakteristik atau fitur yang terdapat atau tidak terdapat dari suatu objek.
Sedangkan manfaat merupakan hasil bisa diterima yang diberikan kepada
pelanggan (Ika Rahma Hidayati 2018:83).

Kepercayaan adalah suatu hal terpenting bagi sebuah komitmen ataupun
janji, komitmen hanya bisa direalisasikan jika suatu saat berarti, kepercayaan ada
apabila para pelanggan percaya bahwa pemberi layanan tersebut bisa dipercayai
dan juga mempunyai derajat integritas yang bagus (Wulandari and Suwitho
2017:3). Sedangkan menurut (Wiedyani and Prabowo 2019:535) kepercayaan
(trust) adalah suatu dimensi dari hubungan yang menghasilkan tingkat
kepercayaan dan integritas dari janji yang ditawarkan dari pihak lain. (Priansa
2017: 116) kepercayaan merupakan sebuah sikap atau penilaian dari pelanggan
sebelum melakukan atau bertransaksi dengan seseorang atau orang lain pada
lingkungan yang belum pasti, dengan harapan memperoleh apa yang diharapkan
atau diinginkan.

Kepercayaan (trust) yaitu persepsi akan keterhandalan dari cara pandang
pelanggan berdasarkan pada pengamatan atau lebih pada pengalaman yang bisa
dihitung dari transaksi atau interaksi yang dicirikan dari tercapainya harapan akan
kinerja produk dan kepuasan (Lutfiyani and Soliha 2019:63). Menurut (Ni Made
Dwi Widya Kencana Wati , I Gusti Ayu Imbayani 2020:111) kepercayaan
melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan
bahwa patnernya akan memberikan kepuasan yang ia harapkan dan suatu harapan
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yang biasanya dimiliki seseorang bahwa perkataan, janji atau pertanyaan orang
lain bisa dipercaya.

Berdasarkan definisi di atas yang bersumber dari para ahli, dapat
disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan suatu perasaan yang timbul dari
pengalaman atas transaksi atau interaksi membuat terpenuhinya harapan akan
kinerja produk atau jasa, pelanggan percaya bahwa perkataan, janji dari pemberi
layanan tersebut bisa dipercaya serta memiliki integritas yang bagus.
2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Membentuk Kepercayaan
Menurut (Buddy, Tabroni, and Salim 2019:112) ada tiga dimensi faktor
yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain yaitu:

1. Kemampuan (Ability)

Artinya perusahaan mengacu pada kompetensi dan karakteristik pesaing
guna mempengaruhi dan mengotorisasi area pasar.

2. Kebaikan hati (Benevolence)

Yaitu kemauan produsen melayani pelangan dengan harapan pelangan
kepuasan agar dirinya dan pelanggan sama-sama medapatkan keuntungan.

3. Integritas (Integrity)
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Yaitu sikap dan perilaku dari kebiasaan perodusen dalam menjalankan
usahanya tentang informasi harus disampaikan pada pelanggan apakah
betul berdasarkan kenyataan atau tidak.
2.1.2.3 Manfaat Kepercayaan
Menurut (Andhini 2017:6) ada banyak manfaat yang terdapat dalam
kepercayaan pelanggan diantaranya:

1. Cooperation
2. Komitmen
3. Relationship duration
4. Kualitas
2.1.2.4 Indikator Kepercayaan
Adapun indikator-indikator dari kepercayaan menurut (Allicia Deana
Santosaa, Vivi Indah Bintarib 2019:62) yaitu:

1. Kredibilitas
2. Keandalan penjual
3. Keperdulian
4. Keamanan
5. Kerahasiaan
6. Kompensasi kerugian
7. Citra penjual
8. Kejujuran penjual
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2.1.3

Nilai Pelanggan

2.1.3.1 Pengertian Nilai Pelanggan

Menurut (Ningrum and Maskan 2018:310) dalam

kutipan sumarwan

menyatakan bahwa nilai pelanggan yaitu manfaat yang dirasakan pelanggan yang
dikurangi biaya pemakaian yang bersumber dari manfat ekonomi, manfaat
pelanggan dan manfaat emosional. Nilai merupakan perbandingan dari apa yang
pelanggan rasakan antara setiap keuntungan dengan biaya pengorbanan yang
dikeluarkan (Usvela, Qomariah, and Wibowo 2019:305).

Menurut (Kotler 2012:36) nilai pelanggan yaitu selisih dari total biaya untuk
pelanggan dimana biaya yang dibebankan pelanggan dari pemakaian setiap
produk atau jasa dengan nilai total biaya pelanggan, merupakan manfaat yang
didapat dari pelanggan atas produk ataupun jasa yang digunakan. (Anggelina and
Rastini 2019:5308) nilai pelanggan adalah hasil pengamatan dari perbandingan
persepsi pelanggan terhadap hasil dari pelayanan, kualitas dan manfaat dari
produk atau jasa dengan pengorbanan yang sudah dibayarkan.

perceived value, in the narrowest sense, was the amount paid for a product
or a service. More boardly, perceived value was the value sum that costumers
gave up to gain the benefits of having or using a product or service (Cuong and
Khoi 2019:1447) yang artinya nilai yang dirasakan dalam ruang lingkup kecil
yaitu jumlah yang dibayarkan untuk suatu produk atau jasa, sedangkan dalam
ruang lingkup yang luas yaitu total nilai yang dibebankan pelanggann yang
merasakan pemakian ataupun manfaat dari sebuah produk atau jasa yang dimiliki.
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Nilai pelanggan merupakan selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan
dengan biaya yang harus dikeluarkan olenhnya demi mendapatkan suatu produk
atau jasa (Rahman 2020:61). Selanjutnya menurut (Fandy. Tjiptono 2014: 308)
menyatakan nilai pelanggan sebagai komentar (feed back) dari pelanggan secara
keseluruhan terhadap kepuasan yang diingginkan dari sebuah produk berasal dari
persepsinya terhadap apa yang sudah didapat dan apa yang telah dirasakan.

Berdasarkan dari semua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai
pelanggan merupakan suatu alasan untuk membandingkan antara biaya total
keseluruhan pelanggan atau biaya (pengorbanan) yang dikeluarkan pelanggan
untuk dapat memiliki dan mengkonsumsi sebuah produk atau jasa berdasarkan
pengorbanan yang sudah dibayarkan.

2.1.3.2 Dimensi Nilai Pelanggan

Menurut (Kotler 2012: 161) dimensi nilai pelanggan ada dua yaitu :

1. Total Customer Benefit (total manfaat yang dirasakan pelanggan).

Nilai yang dibebankan dari suatu produk seperti fungsi ekonomi, dan
manfaat fisik yang diinginkan pelanggan dari total biaya yang dikeluarkan
dari manfaat produk, pelayanan, staff dan pandangan.

2. Total Customer Cost (total biaya pelanggan)
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Kumpulan pengorbanan yang diasumsikan pelanggan akan terjadi dalam
mengevaluasi, mendapatkan serta memakai produk atau jasa tersebut
dengan keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Customer Value (Nilai Pelanggan)

Menurut (Abadi, Nursyamsi, and Munizu 2020:84) customer value consists
of 4 parts, namely :

1. Service

Suatu kejadian dalam kegiatan secara interaksi tatap muka dengan
seseorang, mesin ataupun orang lain, secara fisik yang memberikan
layanan kepuasan bagi pelanggannya.

2. Quality

Tingkatan yang berupa penilaian kualitas dari barang atau jasa yang di
perdagangkan untuk melakukan transaksi jual beli.

3. Image

Variasi dari jenis, merek serta pengukuran kemasan produknya seperti
jasa yang dipromosikan atau melakukan transaksi jual beli.

4. Price
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Yaitu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain
sebagai alat untuk mendapatkan suatu barang atau jasa.

2.1.3.4 Indikator Nilai Pelanggan

Menurut (Subagja and Fitriani 2017:5) terdapat 3 macam indikator nilai
pelanggan diantara lain:

1. Nilai pengorbanan

Menjelaskan sesuatu yang sudah dibayarkan untuk mendapatkan atau
memiliki suatu dari produk atau jasa.

2. Nilai emosional

Menunjukkan pada kegunaan yang didapat dari keadaan yang dipengaruhi
oleh produk atau jasa yang dirasakan.

3. Nilai fungsional

Menujukan manfaat yang didapat dari kualitas suatu produk atau jasa yang
terbentuk dan performa yang diinginkan.

2.1.4

Kepuasan Pelanggan

2.1.4.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan
Menurut (Fandy. Tjiptono, 2014: 353), menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan yaitu suatu keadaan yang muncul dari perasaan untuk mengevaluasi
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suatu produk atau pengalaman layanan. Adapun indikator pembentukan kepuasan
konsumen yaitu: kesesuaian harapan, melakukan pemakaian ulang dan kesediaan
merekomendasikan (Fandy. Tjiptono, 2014: 101). Asal mula Kata kepuasan
(satisfaction) dari bahasa latin

“satisˮ (yang artinya cukup baik, memadai)

sementara kata “facio” (melakukan atau membuat), maka dari itu kepuasan
merupakan “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai ”
(Fandy. Tjiptono, 2012: 292).

Pendapat Kotler dan (Amstrong 2012:222) satisfaction (kepuasan) artinya
ada suatu rasa bahagia ataupun penyesalan dari seseorang yang ada sebab setelah
melakukan perbandingan kinerja yang sudah dirasakan dari hasil (produk atau
jasa) terhadap harapan pelanggan. Faktor utama yang dapat menentukan kepuasan
pelanggan dengan cara persepsi pelanggan terhadap produk atau jasa

yang

berkualitas (Lupiyoadi 2013:192).

Dari uraian para ahli pakar di atas, kesimpulannya maka kepuasan
pelanggan merupakan tanggapan pelanggan sesudah melakukan perbandingan
antara kenyatan dengan harapan pelanggan sesudah memakai ataupun
mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Apabila pelanggan puas dengan produk
atau jasa tersebut maka tercapai keingginan harapan pelanggan begitupun
sebaliknya.

2.1.4.2 Kriteria Mengukur Kepuasan Pelanggan
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Pendapat (Fandy. Tjiptono 2014: 369) terdapat empat metode banyak
dipakai dalam pengukuran kepuasan pelanggan diantaranya:
1. Layanan keluhan dan saran
harus memberikan kesempatan dan menyediakan fasilitas bagi para
pelangganya untuk menyampaikan (feed back), biasanya seperti
menyediakan kotak saran yang di berbagai tempat, form komplain,
saluran khusus call center bebas pulsa, dan lewat internet.
2. Ghost atau mystery shopping
Adalah cara untuk mendapatkan gambaran perihal kepuasan
pelanggan dengan mengrekrut karyawan dari beberapa orang ghost
potensial produk perusahan pesaing.
3. Lost customer analysis
Perusahaan

mencari

para

pelanggan

yang

telah

berhenti

berlangganan ataupun pindah pemasok melalui telephon agar dapat
mencari tahu alasan mengapa berhenti berlangganan dan supaya
dapat ditarik kesimpulan untuk melakukan perubahan atau
perkembangan berikutnya.
4. Survei kepuasan pelanggan
Dari banyak riset kepuasan pelanggan dilakukan biasanya memakai
metode survey kepuasan pelanggan dan memberikan fasilitas
termudah bagi pelanggannya untuk melakukan survey secara
langsung.

31

2.1.4.3 Indikator Kepuasan Pelanggan
Menurut (Priansa 2017:210) menyatakan bahwa indikator kepuasan
pelanggan yaitu:
1. Harapan (expectations)
2. Kinerja (performance)
3. Perbandingan (Comparison)
4. Pengalaman (Experience)
5. Konfirmasi (Confirmation) atau diskonfirmasi (Disconfirmation)

2.2

Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu yang digunakan adalah sebagai dasar dalam penyusunan
penelitian agar diketahui hasil yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu,
sekaligus untuk bahan perbandingan dan gambaran supaya dapat membantu dan
mendukung penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa hasil analisis data
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti:

Penelitian yang dilakukan oleh (Usvela, Qomariah, and Wibowo 2019) pada
jurnal manajemen dan bisnis Indonesia dengan judul Pengaruh Brand Image,
Kepercayaan, dan Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan Herbalife,
ISSN: 2443-2830, e- ISSN: 2460-9471. Variabel independen yang dipakai pada
penelitian adalah Brand Image (X1), Kepercayan (X2), Nilai Pelanggan (X3), dan
variabel dependennya adalah Kepuasan Pelanggan (Y). Teknik analisis yang
dipakai seperti uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik (uni normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastistisitas), analisis regresi linear berganda dan
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uji hipotesis (uji F, uji t, koefisien determinasi). Hasil dari penelitian tersebut
menyatakan bahwa brand image, kepercayaan, dan nilai pelanggan secara
simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan brand image,
kepercayaan, dan nilai pelanggan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yulisetiarini and Prahasta 2019) pada
International Journal Of Scientific & Technology Research yang berjudul The
Effect Of Price, Service Quality, Customer Value And Brand Image On Cutomers
Satisfaction Of Telkomsel Celluler Operators In East Java Indonesia, ISSN:
2277-8616. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Price
(X1), Service Quality (X2), Customer Value (X3), And Brand Image (X4), dan
variabel dependennya adalah Cutomers Satisfaction (Y). Teknik analisis yang
digunakan the sampling method uses purposive sampling, the sample of this study
amounted to 200 respondents, the analysis method used multiple linear regression
with SPSS (Statistical Product and Service Solution). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa The result of this study price have a significant positive
effect on customer satisfaction, service quality has a positive effect on customer
satisfaction, customer value has a positive effect on customer satisfaction and
brand image has a positive effect on customer satisfaction.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aripin suharna 2019) pada jurnal ilmu
manajemen yang berjudul Pengaruh Citra Merek Dan Fasilitas (Tangible)
Terhadap Kepuasan Pelanggan, p-ISSN: 2654-8623, e-ISSN: 2655-0008. Variabel
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independen yang digunakan pada penelitiannya adalah Citra merek (X1), fasilitas
(tangible) (X2), variabel dependennya yaitu kepuasan pelanggan (Y). Teknik
analisis yang dipakai yaitu uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi dan
korelasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Citra merek pada ILP Cimanggu
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan,
fasilitas pada ILP Cimanggu menunjukkan adanya hubungan yang signifikan
terhadap kepuasan pelanggan, citra merek dan fasilitas pada ILP Cimanggu
menunjukkan adanya hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mega Puriani, Suardana, and Leli Kusuma
Dewi 2017) pada jurnal IPTA yang berjudul Pengaruh Brand Image Dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepuasan Wisatawan Dalam Memilih Taksi Blue Bird Di
Bali, p-ISSN: 2338-8633 e-ISSN: 2548-7930. Variabel independen yang
digunakan pada penelitiannya adalah Brand image (X1), kualitas pelayanan (X2),
variabel dependennya yaitu kepuasan wisatawan (Y). Teknik analisis yang dipakai
seperti uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik ,uni normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastistisitas, koefisien determinasi analisis regresi
linear berganda dan uji hipotesis, uji t, uji F. Hasil penelitiannya menyatakan
bahwa Brand image (X1) berpengaruh posotif dan signifikan terhadap kepuasan
wisatawan, kualitas pelayanan (X2) berpengaruh posotif dan signifikan terhadap
kepuasan wisatawan, brand image dan kualitas pelayanan berpengaruh secara
bersamaan, positif dan signifikan terhadap kepuasan wisatawan.
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Penelitian yang sudah dilakukan (Susanti 2017) pada jurnal ilmu dan riset
manajemen yang berjudul Pengaruh Faktor Kepercayaan, Kualitas Layanan, Dan
Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Kereta Api e-ISSN: 2461-0593. Variabel
independen yang dipakai pada penelitiannya adalah Kepercayan (X1), kualitas
layanan (X2), fasilitas (X3), variabel dependennya yaitu kepuasan pelanggan (Y).
Jumlah sample yang digunakan penelitian ini sebanyak 100 responden dengan
memakai rumus slovin. Teknik analisis data yang dipakai yaitu regresi linier
berganda. Hasil menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan dan
positif terhadap kepuasan pelanggan, kualitas layanan berpengaruh secara
signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan, fasilitas berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Penelitian yang sudah dilakukan (Akbar 2018) pada jurnal manajemen
pemasaran yang berjudul Pengaruh Bauran Pemasaran, Kepercayaan Konsumen
Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Konsumen Survei Pada Jamaah Umrah
PT Barakallah Dunia Wisata, ISSN: 2089-3477 e-ISSN: 2477-4774. Variabel
independen yang dipakai pada penelitiannya adalah Bauran Pemasaran (X1),
Kepercayaan Konsumen (X2), Citra Perusahaan (X3), variabel dependennya
adalah kepuasan konsumen (Y). Sampel penelitian adalah 100 responden. Data
yang dipakai adalah data primer yang diisi melalui kuesioner. Teknik sampling
yang digunakan nonprobability sampling, yaitu convinience sampling. Alat
analisis yang digunakan seperti

regresi linear berganda.hasil penelitiannya

menyatakan bahwa marketing management, customer trust dan company image
terhadap customer satisfaction adalah positif dan signifikan. Berdasarkan analisis
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statistik inferensial diketahui bahwa bauran pemasaran berpengaruh positif
terhadap kepuasan jamaah umrah, kepercayaan konsumen berpengaruh positif
terhadap kepuasan jamaah umrah, dan citra perusahaan berpengaruh positif
terhadap kepuasan jamaah umrah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widjaja and Araufi 2020) pada julnal sain
manajemen yang berjudul Persepsi Nilai Dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap
Kepuasan Pelanggan CV Putra Wangi Sumendang Tour And Travel, e-ISSN:
2685-6972. Variabel independen yang dipakai pada penelitiannya adalah Persepsi
nilai (X1), kepercayaan pelanggan (X2), variabel dependennya adalah Kepuasan
Pelanggan (Y). Pengumpulan data dengan cara survei dari 162 pelanggan diambil
sebanyak 94 responden. Teknik analisis yang dipakai seperti Regresi Linear
Berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bersama-sama persepsi nilai
dan kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan,
secara parsial persepsi nilai dan kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hildayanti, Marnisah, and Dinata 2018)
pada jurnal ekonomi global masa kini mandiri yang berjudul Pengaruh Nilai,
Kualitas Pelayanan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Pelanggan
Pada PT. Asuransi Kresna Mitra TBK Cabang Palembang, ISSN print: 2089-6018
ISSN online: 2502-2024. Variabel independen yang dipakai pada penelitiannya
adalah Nilai (X1), Kualitas pelayanan (X2), komitmen organisasi (X3), variabel
dependennya adalah kepuasan pelanggan (Y). Penelitian ini adlah deskriptif
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kuantitatif. Metode yang dilakukan adalah metode survey. Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi untuk menganalisis hipotesis dengan menunjukan
sifat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan kepada nasabah mempengaruhi secara
positif

dan

signifikan

terhadap

kepuasan

pelanggan,

nilai

pelanggan

mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, komitmen
organisasi pegawai PT Asuransi Mitra TBK cabang palembang mempengaruhi
secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Panambunan, Tumbuan, and Lumanauw
2018) pada jurnal EMBA yang berjudul Pengaruh Nilai Pelanggan, Pengalaman
Pemasaran, Dan Psikologi Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan Di PT.
Hasjrat Abadi, ISSN: 2303-1174. Variabel independen yang dipakai pada
penelitiannya adalah Nilai pelanggan (X1), pengalaman pemasaran (X2), psikologi
pemasaran (X3), variabel dependennya adalah kepuasan pelanggan (Y). Analisis
data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya secara pasial nilai
pelanggan, pengalaman pemasaran dan psikologi pemasaran berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan, pengalaman pemasaran berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan psikologi pemasaran berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan di PT. Hasjrat Abadi.

2.3

Kerangka Pemikiran
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Pendapat (Kurniawan 2014:56) yaitu suatu alur yang mengambarkan
pelaksaan suatu riset secara semuanya. Krangka pemikiran merupakan miniatur
riset, oleh sebab itu harus disusun dan disajikan secara lengkap tetapi ringkas.
Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu Citra Merek (X1), Kepercayaan
(X2), Nilai Pelanggan (X3) dan variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan (Y).
2.3.1 Pengaruh Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan
Menurut (Putri and Santoso 2018: 2) merek merupakan pembedaan antara
satu produk dengan produk lain yang bisa mempermudahkan pelanggan untuk
mengingat merek perusahaan dari jasa atau produk yang diciptakan oleh
perusahan. Hakikat merek yaitu sebuah janji dari produsen kepada pelanggan
untuk secara konsisten memberi seperangkat atribut, manfaat dan pelayanan
(Nurlia 2019: 106). Citra merek bisa terbentuk dari memori seseorang
berdasarkan pengalaman pemakaian dari produk atau jasa.

Peneliti yang dilakukan oleh (Albab 2020) citra merek berpengaruh
signifikan terhadap customer satisfaction. Kemudian hasil penelitian dari
(Widiyanto et al. 2020) hasil secara parsial menunjukkan variabel citra merek
berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan.
2.3.2 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan
Menurut (Priansa 2017: 116) kepercayaan merupakan sebuah sikap atau
penilaian dari pelanggan sebelum melakukan atau bertransaksi dengan seseorang
atau orang lain pada lingkungan yang belum pasti, dengan harapan memperoleh
apa yang diharapkan atau diinginkan. Pada saat pelanggan percaya terhadap
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sebuah merek dan menunjukkkan keingginananya untuk memakai

merek

tersebut, maka pelanggan tersebut akan malakukan pembelian yang ulang,
sehingga loyalitas tergantung pada tingkat kepercayaan pelanggan terhadap suatu
merek (Napitupulu and Lukiyana 2017: 74).

Peneliti yang dilakukan oleh (Niel Dhesta Cavalera 2019) menyatakan
bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Selanjutnya penelitian yang sudah dilakukan (Sitorus and Yustisia
2018) customer trust has significant and positive influence on customer
satisfaction (kepercayaan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan).
2.3.3 Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Kepuasan Pelanggan
Menurut pernyataan (Kotler 2012:36) nilai pelanggan yaitu selisih dari total
biaya untuk pelanggan dimana biaya yang dibebankan pelanggan dari pemakaian
setiap produk atau jasa dengan nilai total biaya pelanggan, merupakan manfaat
yang didapat dari pelanggan atas produk ataupun jasa yang digunakan.

Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh (Lamasitudju 2017) hasil

pengujian menunjukkan nilai pelanggan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasaan pelanggan. Menurut penelitian (Militina and Achmad 2020)
customer value effect on positive and signifikan to customer satisfaction (nilai
pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasaan pelanggan).
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2.3.4 Pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Dan Nilai Pelanggan Terhadap
Kepuasan Pelanggan
Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Usvela, Qomariah, and Wibowo
2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa brand image, kepercayaan, dan nilai
pelanggan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan brand
image, kepercayaan, dan nilai pelanggan secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pelanggan.
Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)

H1

Citra Merek (X1)

H2
Kepuasan Pelanggan (Y)

Kepercayaan (X2)
H3
Nilai Pelanggan (X3)

H4

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Peniliti, 2021
2.4 Hipotesis

Menurut (Sugiyono 2012: 64) hipotesis merupakan dugaan sementara dari
rumusan masalah suatu penelitian, dimana rumusan masalah peneliti akan
Gambar dalam suatu item pertanyaan. Hipotesis disebut sementara sebab
dinyatakan

dugaan yang diberikan hanya berdasarkan dari teori saja. Berdasarkan kerangka
pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Citra merek

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pelanggan pengguna Gojek di Kota Batam
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H2 : Kepercayaan

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

pelanggan pengguna Gojek di Kota Batam
H3 : Nilai pelanggan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan
pelanggan pengguna Gojek di Kota Batam
H4 : Citra merek, Kepercayaan dan Nilai Pelanggan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna Gojek di Kota Batam.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian
Menurut (Kurniawan 2014: 67) desain penelitian merupakan suatu pedoman
kerja penelitian supaya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2012: 8) metode penelitian
kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme,
berguna untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
memakai instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (statistik) yang
mempunyai tujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Peneliti menjelaskan
mengenai pengaruh Citra Merek, Kepercayaan Dan Nilai Pelanggan Terhadap
Kepuasan Pelanggan Pengguna Gojek Di Kota Batam.
3.2 Operasional Variabel
Menurut (Sugiyono 2012: 38) variabel penelitian berdasarkan pada segala
sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti agar
menghasilkan informasi tentang hal tersebut, kemudian dapat di ambil
keseimpulannya.
Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab adanya
perubahaan dinamakan variabel bebas atau independent variable (X), sedangkan
variabel yang menyebabkan timbulnya akibat atau yang dipengaruhi dinamakan
dengan variabel terikat atau dependent variable (Y). Variabel yang akan dipakai
dalam penelitian yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
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3.2.1

Variabel Independen Atau Variabel Bebas
Menurut penyataan (Sugiyono 2012: 39) variabel independen juga

dikatakan sebagai variabel stilmulus, prediktor, antecedent. Di dalam bahasa
Indonesia juga dibilang dengan variabel bebas yang merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadikan penyebab adanya perubahan yang timbul
dari variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini variabel bebas yang akan
digunakan yaitu Citra Merek ( X1), Kepercayaan (X2) dan Nilai Pelanggan (X3).
3.2.2

Variabel Dependen Atau Terikat
Menurut pendapat (Sugiyono 2012:39) biasanya dikatakan sebagai variabel

output, kriteria, konsekuen. Didalam bahasa Indonesia biasanya dikatakan dengan
variabel terikat yaitu variabel yang menimbulkan adanya akibat atau yang
dipengaruhi dari variabel bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya (Y) yaitu
Kepuasan Pelanggan.
Keseluruhan variabel, definisi variabel, indikator variabel dan skala ukur
pada data akan dijabarkan pada tabel 3.1 dibawah ini:
Tabel 3.1 Operasional Variabel
No

Variabel

Definisi Variabel

Indikator

Skala

Variabel
1

Citra Merek
(X1)

(Tjiptono,
2015:
49)
mengemukakan bahwa citra
merek merupakan deskripsi
asosiasi
dan
kepercayaan
pelanggan
terhadap
merek
tertentu berdasarkan pengalaman
dan keyakinan yang diberikan
kepada pelanggan sehingga
melekat dipikiran pelanggannya.

1. Recogniti
on
2. Reputatio
n
3. Affinity

Likert
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Lanjutan Tabel 3.1 Operasional Variabel
2
Kepercayaan Menurut
(Sumarwan, 1. Kredibilitas
(X2)
2011:12) menyatakan bahwa 2. Keandalan
kepercayaan
merupakan penjual
ungkapan perasaan pelanggan 3. Keperdulian
mengenai suatu objek tertentu 4. Keamanan
yang dapat dirasakan atau 5. Kerahasiaan
tidak, disukai atau tidak 6. Kompensasi
disukai oleh konsumen yang kerugian
memberikan gambaran sebuah 7. Citra penjual
rasa percaya atas objek, 8. Kejujuran
atribut atau manfaatnya yang penjual
sudah dirasakan sebelumnya.
3 Nilai
Pendapat
dari
(Kotler 1. Nilai
Pelanggan
2012:36) nilai pelanggan
pengorbanan
(X3)
yaitu selisih dari total biaya 2. Nilai
untuk pelanggan dimana
emosional
biaya yang dibebankan 3. Nilai
pelanggan dari pemakaian
fungsional
setiap produk atau jasa
dengan nilai total biaya
pelanggan,
merupakan
manfaat yang didapat dari
pelanggan atas produk
ataupun
jasa
yang
digunakan.
4
Kepuasan
Menurut (Fandy. Tjiptono, 1. Harapan
Pelanggan
(expectations)
2014: 353), menyatakan
(Y)
2. Kinerja
bahwa kepuasan pelanggan
(performance)
3. Perbandingan
yaitu suatu keadaan yang
(Comparison)
muncul dari perasaan untuk 4. Pengalaman
(Experience)
mengevaluasi suatu produk
5. Konfirmasi
atau pengalaman layanan.
(Confirmation
) atau
atau pengalaman layanan.
diskonfirmasi
(Disconfirmati
on)
Sumber: Peneliti, data diolah 2020

Likert

Likert

Likert
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3.3 Populasi Dan Sampel
3.3.1 Populasi
Menurut pendapat (Sugiyono 2012:80) populasi yaitu cakupan wilayah
generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan
karakter yang berbeda beda yang telah dituju untuk melakukan penelitian oleh
peneliti agar diambil kesimpulannya.
Populasi tidak hanya sekedar jumlah total yang akan diteliti yang terdapat
pada obyek atau subyek, namun termasuk semua karakter yang berbeda beda
dimiliki oleh subyek atau obyek. Pada penelitian ini populasinya yaitu pada
masyarakat di Kota Batam khususnya di Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam
Kota, Kepulauan Riau sebanyak 25.361 (BPS Batam 2019:24).
3.3.2 Sample
Menurut pernyataan (Sugiyono 2012:81) yaitu sebagain dari total jumlah
karakteristik yang mewakili dari populasi tersebut. Apabila populasi sangat
banyak, tidak mungkin dapat mengambil semuanya untuk dijadikan sampel
penelitian dikarenakan keterbatasan biaya, waktu dan tenaga, maka dari itu
peneliti akan memakai sampel yang sudah diambil dari populasi. Teknik
pengambilan sampel penelitian yang akan dipakai secara Simple Random
Sampling

yaitu pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak

(random) tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi (Sugiyono,
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2012: 82). Jumlah sampel pada penelitian ini diketahui dengan menggunakan
rumus slovin dengan tingkat error 5%. Maka ukuran sampel adalah:

𝑛=

𝑁

Rumus 3.1 Rumus Slovin

1+( 𝑁.𝑒 2 )

Sumber: (Anwar Sanusi 2011: 101)
Keterangan:
n = Jumlah total sampel
N = Jumlah total populasi
e = error level (tingkat kesalahan) 5% atau 0,05
populasi dalam penelitian ini berjumlah 25.361 dan presisi yang ditetapkan
atau tingkat kesalahan 5% atau 0,05, dikarenakan keterbaatasan dana dan tenaga
maka besarnya penentuan sampel pada penelitian ini yaitu:

𝑛=

𝑁
1 + ( 𝑁. 𝑒 2 )

𝑛=

25.361
1 + 25.361(0,052 )

𝑛=

25.361
1 + 25.361 (0,0025)

𝑛=

𝑛=

25.361
1 + 63,4025

25.361
64,4025
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𝑛 = 393,789 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 394
Berdasarkan nilai yang diketahui dari rumus slovin, maka totalnya adalah
jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 394 orang.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
3.4.1 Kuesioner Atau Angket
Untuk memperoleh data sebagai bahan penelitian yang digunakan peneliti
dengan menggunakan metode Kuesioner. Peneliti melakukan penyebarkan daftar
pertanyaan yang dibuat kuesioner kepada para responden pengguna Gojek kepada
Masyarakat di Kota Batam khususnya di Keluruhan Sei Panas, Kecamatan Batam
Kota, kepulauan Riau.
Menurut (Sugiyono 2012: 142) menyatakan kuesioner adalah teknik
pengumpulan data kepada responden yang dikerjakan dengan cara membagikan
seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk memberikan
tanggapan. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket
dianggap teknik yang efisen.
Bukan hanya itu, kuesioner atau angket cara ideal bagus untuk digunakan
apabila jumlah respoden sangat banyak dan berbeda diwilayah diberbagai tempat,
kuesiner bisa terbuka ataupun tertutup, bisa dibagikan kepada responden secara
tatap muka, dikirim lewat pos atau email dan juga internet.
3.4.2. Alat Pengumpulan Data
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Alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara
membagikan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada 394 responden untuk
dimintai tanggapan.
Skala pengukuran yang akan digunakan adalah skala likert. Menurut
(Anwar Sanusi 2011: 59) skala likert yaitu skala berdasarkan pada penjumlahan
sikap responden untuk merespon setiap indikator pernyataan pada stiap variabel
yang sedang diukur. Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur
dijelaskan menjadi indikator variabel yang selanjutnya indikator tersebut
digunakan sebagai tolak ukur untuk penyusunan item instrumen berbentuk
pernyataan.
Menurut pernyataan (Sugiyono 2012: 93) jawaban setiap item instrumen
yang menggunakan skala likert mempunyai garadi yaiu sangat positif sampai
sangat negatif, yang bisa seperti kata-kata yang akan dikasih nilai skor, seperti;
Sangat setuju/selalu/sangat positif

=5

Setuju/sering/positif

=4

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral

=3

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif

=2

Sangat tidak setuju/tidak pernah/sangat negatif

=1

3.5 Teknik Analisis Data
Pendapat (Anwar Sanusi 2011: 115) tentang teknik analisis data yaitu
mendeskripsikan teknik analisis apa saja yang akan dipakai oleh peneliti untuk
menganalisis data yang sudah terkumpul serta menentukan alat pengujiannya.
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Penelitian yang akan dikerjakan biasanya ada kterlibatan beberapa variabel
yang berbeda-beda tergantung pada permasalah penelitian yang ditelitinya. Data
yang digunakan dengan skala ukur pun berbeda antara peneliti dengan beberapa
penelitian yang lain. Maka dari itu peneliti memilih

teknik analisis data

kuantitatif dengan menggunakan statistik untuk menganalisis data dengan statistik
deskriptif.
3.5.1 Analisis Deskriptif
Menurut (Sugiyono, 2012 :147) yaitu statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
sudah terkumpul sebagaimana dapatnya tanpa ada maksud untuk membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang termasuk dalam
statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram
lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi
sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui
perhitungan rata-rata dan standar deviasi, prhitungan persentase.
Analisis ini akan menggunakan alat bantuan komputer dan aplikasi statistik
yaitu software program SPSS versi 25. Pengujian pada data akan dianalisa guna
memdapatkan gambaran sebuah hubungan pengaruh atau peranan antar variabelvariabel bebas dan variabel terikat yang ada pada penelitian ini.
3.5.1.1 Uji Kualitas Data
Uji keabsahan data pada penelitian, kebanyakan dengan menggunakan uji
validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini menggnakan metode kuantitatif,
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dimana kriteria utama terhadap data hasil penelitian yaitu, valid, reliabel dan
obyektif (Sugiyono, 2012 :267).
3.5.2.1 Uji Validitas
Menurut pendapat (Kurniawan, 2014: 89) yaitu suatu ukuran yang
menjelaskan suatu tingkatan keandalan atau keabsahan suatu alat ukur yang akan
dipakai. Uji ini biasanya dipakai untuk mengukur valid tidaknya suatu
datapenelitian . Menurut (Sugiyono, 2012:121) valid nya suatu intsrumen berarti
alat ukur yang dipakai untuk mengelolah data bisa digunakan untuk mengukur
data yang seharusnya diukur.

Uji validitas juga dipakai untuk mengukur ketepatan suatu item pada
kuesioner, pengujian validitas pada tiap butir pertanyaan menggunakan analisis
item, dengan cara mengkorelasikan hasil skor pada tiap butir dengan skor total
berupa hasil dari jumlah skor disetiap butir (Sugiyono 2012: 133). Berdasarkan
dari niali korelasi yang didapatkan akan dipakai untuk mengukur nilai validitas
suatu item

agar dapat ditentukan apakah suatu item bisa tidaknya untuk

digunakan. Dari hasil dapat ditentukan layak atau tidaknya suatu item akan
menggunakan uji signifikan koefisiensi korelasi yang biasanya dilakukan pada
taraf signifikan 0,05 Besaran nilai koefisien korelasi menggunakan rumus
dibawah ini:
𝑟𝑥𝑦 =

𝑛 ∑ 𝑋𝑖 𝑦𝑖 − (∑ 𝑋𝑖 )( ∑ 𝑦𝑖 )
√{𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2 − (∑ 𝑥𝑖 )2 } {𝑛 ∑ 𝑦𝑖 2 − (∑ 𝑦𝑖 )2 }

Sumber: (Sugiyono 2012: 183)

Rumus 3.2 Korelasi Product Moment
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Keterangan:

𝑟𝑥𝑦

: Koefiensi Korelasi

n

: Jumlah responden

x

: Skor butir

y

: Skor total

3.5.2.2 Uji Reliabilitas
Pendapat dari (Kurniawan, 2014: 102) merupakan pengujian yang dapat
dipakai guna megetahui konsistensi dan kestabilan pada alat ukur yang dipakai
bisa dipercayai. Untuk uji ini peneliti menggunakan program SPSS versi 25. Alat
ukur akan ditentukan reliabelnya apabila hasil nilai cronbach alpah > 0,6.
3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik
3.5.3.1 Uji Normalitas
Pendapat (Kurniawan, 2014: 156) uji ini digunakan untuk menentukan dari
hasil nilai residual apakah terdistribusi normal atau tidaknya suatau data. Ciri-ciri
data terdistribusi normal, bentuk distribusi yang berada ditengah (mede ,mean,
,median yang berada di tengah). Tujuan yang diharapkan dari penelitian untuk
menentukan hasil sampel apakah bisa mewakili distribusi sebuah populasi
tersebut. Uji normalitas dapat juga menggunakan histogram regression residual
yang sudah distandarkan dan bisa memakai nilai kolmogorov smirnov. Dikatakan
distribusi normal apabila hasil nilai kolmogorov smirnov nilainya > 0,05.
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3.5.3.2 Uji Multikolonieritas
Mempunyai tujuan untuk melihat ada tidaknya variabel bebas yang
mempunyai kesamaan dengan variabel bebas lainnya atau tidak menyebabkan
korelasi diantara variabel bebas (Kurniawan, 2014: 157). Pengujian dapat
dilakukan dengan perbandingan hasil nilai toleransi (tolerance value) dan hasil
variance inflation factor (VIF) disyaratkan yaitu hasil toleransi > 0,01 serta hasil
VIF<10.
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji

Heteroskedastisitas

adalah

untuk

melihat

apakah

ada

nilai

ketidaksamaan jenis variabel dalam model yang tak sama (Kurniawan, 2014:
156). Konsekuensi Heteroskedastisitas pada model regresi yaitu pentapan yang
dihasilnya tidak efisien, wlalapun sedikt atau banyaknya sampel tersebut. Sebuah
model dapat dikatakan memiliki suatu masalah Heteroskedastisitas dengan kata
lain ditemui jenis variabel pada model yang takda kesamaannya. Dalam
melaksanakan Uji Heteroskedastisitas bisa memakai uji park gleyser dengan cara
menghubungkan nilai absolut residualnya bersama masing-masing variabel
independen. Bila hasil nilai probabilitas mempunyai nilai signifikan > dari nilai α
0,05 dan akhirnya model tidak terindikasi Heteroskedastisitas.
3.5.4

Uji Pengaruh

3.5.4.1

Uji Regresi Linier Berganda

Menurut (Anwar Sanusi 2011: 134) merupakan penyebaran dari regresi
linier sederhana, yang artinya setiap penambah jumlah variebel bebas yang
tadinya satu menjadi dua atau beberapa variabel bebas lainnya.
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Pada penelitian ini terdapat 1 variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan dan
3 variabel bebas yaitu Citra Merek, Kepercayaan dan Nilai Pelanggan.
Jadi regresi linier berganda dapat dinyatakan dalam persamaan matematika
sebagai berikut:
Y = α + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + 𝑏3 𝑋3 + 𝑒

Rumus 3.3 Regresi Linier Berganda

Sumber : (Anwar Sanusi 2011:135)
Keterangan:
Y

= Kepuasan Pelanggan

𝛼

= Nilai Konstanta

𝑏1 𝑏2 𝑏3 = Nilai koefisien regresi
𝑋1

= Citra Merek

𝑋2

= Kepercayaan

𝑋3

= Nilai pelanggan

e

= variabel penggangu/ standar error

3.5.4.2

Uji Determinasi (R2)

Koefisiensi determinasi dipakai untuk mengukur seberapa jauh keberadaan
model dapat menjelaskan variasi variabel bebas. Apabila nilai koefisiensi
determinasinya sedikit artinya kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan
variabel terikat terbatas. Maksud dari pendapat (Kurniawan, 2014:185) nilai
koefisien determinasi itu diantara nol dan satu. R2 menjelaskan proporsi variasi
dalam variabel dependen yang diketahui oleh variabel independen yaitu lebih dari
satu variabel secara bersamaan (Anwar Sanusi 2011: 136).
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Nilai R2 nya sedikit artinya keberadaan variabel independen untuk
menjabarkankan variasi variabel dependen sangat ada keterbatasannya. Nilai
sedikit yang menyentuh satu artinya variabel-variabel independen akan
menginformasikan seluruh informasi yang diperlukan guna meramalkan variasi
variabel dependen.
3.5.5

Uji Hipotesis
Menurut (Anwar Sanusi 2011: 144) sama artinya dengan uji tes signifikansi

koefisien regresi linear berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan
hipotesis suatu penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan hipotesis yang
akan diuji dengan dua metode yaitu uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).
3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t digunakan untuk menampilkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara indual untuk menjelaskan variasi variabel dependen.
Rumus uji t adalah sebagai berikut:

t=

𝑟√𝑛 − 2
√1 − 𝑟 2

Rumus 3.4 t Hitung

Sumber : (Sugiyono 2012: 184)
Keterangan:
𝑡

= Nilai t yang dihitung

𝑟

= Koefisien korelasi

r2

= Koefisien determinasi

n

= Jumlah anggota sampel

Rumusan hiotesis :
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Ho

: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara
parsial terhadap variabel dependen.

Ha

: Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara
parsial terhadap variabel dependen.

Kriteria penilaiannya :
Apabila t hitung > t tabel atau signifikan < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima.
Apabila t hitung < t tabel atau signifikan > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak.
3.5.5.2

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipakai dalam melihat apakah model regresi bisa dipakai dalam
memprediksikan variabel dependen. Rumus F hitung adalah:

𝐹𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

𝑅2 /𝑘
(1 − 𝑅2 )(𝑛 − 𝑘 − 1)

Rumus 3.5 F Hitung

Sumber : (Sugiyono 2012:192)
Keterangan:
R = Koefisien korelasi ganda
k = jumlah variabel independen
n = Banyaknya anggota sampel
Rumusan hipotesis:
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara
simultan terhadap variabel dependen
Ha : Adanya pengaruh yang siginifikan antara variabel independen secara
simultan terhadap variabel dependen.
Kriteria penilaiannya :
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Apabila F hitung > F tabel atau signifikan < 0,05 kesimpulanya Ho ditolak, Ha
diterima.
Apabila F hitung < F tabel atau signifikan > 0,05 kesimpulanya Ho diterima, Ha
ditolak.
3.6

Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat pengguna Gojek
disemua kalangan dan strata. Di masyarakat Batam kelurahan Sei Panas,
Kecamatan Batam Kota, Karena jumlah penduduk dianggap sebagai pengguna
Gojek selain itu terletak di tengah-tengah kota.

3.6.2

Jadwal penelitian
Penelitian ini dikerjakan selama lima bulan lebih kurangnya terhitung dari

bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 hingga selesainya tugas
dalam penelitian ini. Di bawah ini adalah jadwal penelitian bisa yang disajikan
dalam bentuk tabel:
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Tabel 3.2 Jadwal Penelitian
Tahun, Bulan dan Pertemuan
Kegiatan

2020
Sep
1

Pengajuan judul dan
Objek penelitian
Pengambilan Data
Studi Pustaka
Metodologi Penelitian
Penyusunan Kuesioner
Penyebaran Kuesioner
Pengolahan Data
penyelesaian Penelitian
Sumber : peneliti, 2021

Okt

Nov

2021
Des

Jan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Feb
14

