
Analisis anteseden loyalitas konsumen GSM prabayar di Surakarta 

(studi pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Sebelas Maret) 

 

Yoga Poerwadi 

NIM : F. 0203158 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknologi komunikasi merupakan sarana yang mutlak diperlukan dalam 

melakukan segala kegiatan, tanpa adanya dukungan dari teknologi komunikasi, 

semua kegiatan atau aktivitas akan mengalami banyak hambatan. Kemajuan 

teknologi komunikasi dewasa ini telah memberikan banyak kontribusi terhadap 

globalisasi di segala bidang. Perkembangan teknologi yang sangat cepat semakin 

memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Penggunaan telepon seluler dewasa 

ini telah menjadi suatu fenomena yang besar dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia dan memberikan peluang bagi penyedia layanan telekomunikasi seluler 

atau operator seluler untuk mendapatkan keuntungan. Supaya dapat bertahan 

dalam persaingan bisnis ini, suatu perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan 

strategi bisnis yang selama ini digunakan. Perusahaan perlu melakukan inovasi 

atas strategi bisnis yang akan ditetapkan serta menjalankan kebijakan-kebijakan 

yang tepat. 
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Sebagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi (GSM Prabayar) 

maka perusahaan perlu memusatkan perhatiannya tidak hanya pada bagaimana 

cara untuk menarik konsumen atau pengguna baru, melainkan bagaimana untuk 

menjalin dan mempertahankan konsumen yang sudah ada dalam jangka waktu 

yang lama, mengingat persaingan diantara perusahaan penyedia layanan 

telekomunikasi (GSM Prabayar) semakin ketat. Cara terbaik untuk mendapatkan 

dan memelihara konsumen secara konstan menggambarkan bagaimana cara 

memberi mereka lebih (Kotler, 2003). Pelayanan yang baik membuat konsumen 

dapat merasakan kepuasan yang lebih dan sebaliknya tanpa pelayanan yang baik 

konsumen akan merasakan ada kekurangan dalam berbelanja atau membeli barang 

dan jasa meskipun harga yang bisa diperoleh lebih rendah (Kotler, 2003). 

Salah satu fokus yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemasaran 

perusahaan adalah bagaimana suatu perusahaan mampu menjadi loyalitas dari 

konsumennya. Seorang konsumen yang loyal menjadi aset yang sangat bernilai 

bagi perusahaan. Dipertahankannya konsumen yang loyal dapat mengurangi usaha 

mencari konsumen baru yang berarti memberikan umpan balik positif kepada 

perusahaan. Perusahaan dapat lebih melakukan penghematan biaya dalam 

mempertahankan konsumen yang lama daripada mencari konsumen baru. 

Banyak faktor anteseden customer loyalty (loyalitas konsumen). Penelitian 

ini mereplikasi murni penelitian yang telah dilakukan oleh Serkan Aydin dan 

Gokhan Ozer (2005). Penelitiannya mengenai customer loyalty (loyalitas 

konsumen) pada GSM (Global System Mobile) di Turki, dikemukakan bahwa 

terdapat beberapa anteseden (faktor yang mempengaruhi) customer loyalty, yaitu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



service quality (kualitas pelayanan), corporate image (citra perusahaan), trust 

(kepercayaan), dan switching cost (biaya perpindahan). 

Customer loyalty adalah kondisi yang mencerminkan loyalitas seorang 

pelanggan pada sebuah obyek tertentu (Dharmmesta dan Darsono, 2005). Obyek 

tertentu tersebut adalah brand (merek), produk, atau toko tertentu (service outlet) 

(Rowley dan Dawes, 1999). Dowling dan Uncles (1997) seperti yang dikutip oleh 

Rowley dan Dawes (1997: 347) menyatakan ” Much of the literature on customer 

loyalty has looked at brand loyalty”. Pendapat senada dikemukakan oleh 

Dharmmesta (1999: 75) bahwa merek dianggap lebih lazim dan lebih banyak 

menjadi obyek loyal karena dianggap sebagai identitas produk atau perusahaan 

yang lebih mudah dikenali oleh pelanggan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

istilah loyalitas konsumen dan loyalitas merek penggunaannya tidak dibedakan 

dan dapat digunakan secara silih berganti. 

Customer loyalty merupakan suatu ukuran keterikatan konsumen terhadap 

sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama apabila 

pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun 

atribut lain (Durianto dan Tony, 2001: 126). Secara umum dikatakan bahwa 

loyalitas adalah suatu ekspresi bahwa konsumen puas dengan keseluruhan kinerja 

atas produk atau jasa yang didapatkan (Bloemer dan Kasper, 1995). Service 

quality adalah penilaian konsumen tentang kehandalan dan superioritas pelayanan 

secara keseluruhan (Zeithaml, 1988). Service quality memuaskan konsumen 

akhirnya memelihara loyalitas (Zeithaml, Berry dan Parasuraman, 1996). Jones, 

Motherbaugh dan Beaty dalam Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa 
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terdapat pengaruh yang positif antara service quality dengan minat membeli 

kembali (repurchase intention), merekomendasikan (recommendation), dan 

memilih alternatif yang lebih baik (resistance to better alternative), dimana ketiga 

hal ini menurut Aydin dan Ozer (2005) berhubungan dengan customer loyalty, 

sehingga service quality berpengaruh positif terhadap customer loyalty.  

Aydin dan Ozer (2005) menemukan bahwa service quality penting, namun 

dalam usaha memunculkan customer loyalty tidak cukup hanya dengan service 

quality yang baik. Ada beberapa variabel penting lainnya yang menimbulkan 

customer loyalty, yaitu trust, corporate image, dan switching cost. Lebih lanjut 

Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa dengan adanya perubahan teknologi 

dan strategi diferensiasi dari perusahaan, pelayanan yang diberikan menjadi lebih 

komplek. Ketika pelayanan yang diberikan menjadi lebih komplek, periode 

pembelajaran dalam penggunaan pelayanan menjadi lebih panjang dan proses 

evaluasinya menjadi sulit bagi konsumen. Diferensiasi akan meningkatkan 

persepsi terhadap switching cost. Sebagai tambahan dengan adanya  diferensiasi 

tersebut dan peningkatan standar kualitas pelayanan tidak hanya akan 

meningkatkan trust pada operator, melainkan juga menimbulkan corporate image 

bagi operator tersebut. 

Trust muncul dari pengalaman dan interaksi dari masa lalu (Garbarino dan 

Johnson, 1999). Service quality berpengaruh positif terhadap trust, pelayanan baik 

yang diterima sekarang maka untuk kedepannya pasti juga baik, sehingga 

akhirnya konsumen menjadi percaya (Doney dan Cannon dalam Aydin dan Ozer, 

2005). Loyalitas dapat ditentukan dari trust terhadap merek dan dari perasaan 

suka terhadap suatu merek. O' Shaughnessy dalam Lau dan Lee (1999) 
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mengemukakan bahwa hal pokok yang mendasari loyalitas adalah kepercayaan. 

Trust merupakan sebuah penggerak (driver) yang mempengaruhi loyalitas merek, 

sebagai konsekuensinya jika kepercayaan atas suatu merek tertentu sudah tinggi 

maka akan berlanjut pada loyalitas pada merek tersebut (Chaudhuri dan Holbrook, 

2001; Lau dan Lee, 1999). Loyalitas memberikan banyak keuntungan bagi 

perusahaan, termasuk di dalamnya perulangan pembelian dan rekomendasi 

mengenai merek tersebut kepada teman dan kenalan (Lau dan Lee, 1999). 

Teori Trust-Commitment (Morgan dan Hunt, 1994) menyatakan bahwa 

trust merupakan salah satu variabel kunci untuk memelihara suatu hubungan 

jangka panjang, termasuk pada sebuah merek. Gerpott, Rams, dan Schindler 

(2001) menyatakan bahwa suatu hubungan jangka panjang sangat penting dalam 

kesuksesan perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi (GSM Prabayar) 

dalam memenangkan persaingan. Hubungan jangka panjang meningkatkan tingkat 

trust konsumen terhadap harapan yang akan diterima dari perusahaan (Gwinner, 

Gremler, dan Bitner dalam Simon, Auh, dan Smalley, 2005), sehingga 

mengurangi kegelisahaan konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya, yang 

akhirnya merupakan penghalang dalam mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pemilihan (switching barrier) (Becker ; Jones et al dalam Simon et al, 

2005). Chauduri dan Holbrook (2001) mengemukakan bahwa trust mengurangi 

ketidakpastian dengan demikian menurut Aydin dan Ozer (2005) trust akan 

meningkatkan switching cost. Switching cost berpengaruh penting dalam service 

quality dalam menentukan customer loyalty, jika service quality jelek maka akan 

memperendah switching cost yang berarti memberikan alternatif pilihan bagi 

konsumen untuk memilih penyedia jasa yang lain (Simon et al, 2005). 
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Corporate image berasal dari pengalaman mengkonsumsi konsumen, 

dimana service quality adalah fungsi dari pengalaman mengkonsumsi ini, 

sehingga service quality secara langsung berpengaruh pada corporate image 

(Aydin dan Ozer, 2005). Nguyen dan Leblanc (2001) menyatakan bahwa 

corporate image berhubungan positif dengan customer loyalty melalui tiga sektor, 

yaitu telekomunikasi, retailing, dan pemasaran. 

Obyek penelitian ini adalah GSM Prabayar. Terdapat  tiga operator GSM 

Prabayar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Indosat, dan Exelcom. Walaupun 

pelayanan yang diberikan berbeda, namun kini semua operator GSM prabayar 

menyajikan fitur yang kurang lebih sama. Berbagai usaha dilakukan dalam rangka 

mempertahankan dan mendapatkan konsumen baru seperti adanya Fretalk 

(Indosat), talktime murah (Telkomsel), dan sms murah (Indosat, Telkomsel, dan 

XL). Adanya berbagai pilihan kartu prabayar yang bermunculan, ditambah lagi 

dengan adanya trend calling card atau pembelian perdana sekali pakai karena 

murahnya harga kartu perdana, pulsa habis lalu dibuang (Trend & 

Telekomunication, Juli 2005:50) dan juga fenomena swing voter atau berpindah-

pindah dari satu operator ke operator yang lain (Kompas Cyber Media, 16 

September 2004), menambah alternatif pilihan konsumen dalam 

mempertimbangkan keputusan pembelian sehingga konsumen mempunyai 

kecenderungan untuk berpindah.  

Kartu prabayar mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dengan 

segala kepraktisan yang ditawarkan. Persepsi konsumen sering menyatakan  

bahwa kartu prabayar lebih murah, karena tiadanya biaya berlangganan. 

Konsumen lebih banyak yang memegang kartu prabayar, karena pertimbangan 
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kepraktisan ini. Fenomena ini tidak terlepas dari strategi pemain seluler Indonesia 

selama ini yang lebih fokus ke kartu prabayar yang lebih populer dibanding 

pascabayar. Beragam produk atau program mendorong tumbuh pesatnya kartu 

prabayar sehingga pasar seluler semakin terkondisi untuk melihatnya bernilai 

lebih dibanding pascabayar. 

Pengguna telepon seluler yang semakin selektif dan pandai memilih 

produk ataupun layanan yang dibutuhkan dipastikan membuat persaingan menjadi 

semakin ketat. Setiap operator seluler dituntut dapat memberikan nilai tambah dan 

diferensiasi dalam setiap layanan sebagai usaha mendapatkan dan 

mempertahankan konsumen. 

Penelitian ini dilakukan di Surakarta dengan subyeknya adalah Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Pengambilan Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret sebagai subyek dan Surakarta sebagai lokasi 

penelitian berdasarkan pada tempat dari peneliti dalam menenpuh pendidikan 

Strata Satu (S1), dan adanya pertimbangan tentang pemahaman mengenai isi 

kuesioner penelitian akan lebih mudah jika responden yang dipilih sama-sama 

dari kalangan pendidikan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. 

Melihat permasalahan dan data-data diatas, maka penelitian ini mengambil 

judul “ANALISIS ANTESEDEN LOYALITAS KONSUMEN GSM 

PRABAYAR DI SURAKARTA (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah service quality berpengaruh terhadap customer loyalty ? 

2. Apakah service quality berpengaruh terhadap trust ? 

3. Apakah trust berpengaruh terhadap switching cost ? 

4. Apakah trust berpengaruh terhadap customer loyalty? 

5. Apakah corporate image berpengaruh terhadap customer loyalty ? 

6. Apakah service quality berpengaruh terhadap corporate image ? 

7. Apakah switching cost berpengaruh terhadap customer loyalty ? 

8. Apakah service quality berpengaruh terhadap switching cost ?   

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap customer loyalty. 

2. Untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap trust. 

3. Untuk menganalisis pengaruh trust terhadap switching cost. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh trust terhadap customer loyalty. 

5. Untuk menganalisis pengaruh corporate image terhadap customer loyalty. 

6. Untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap corporate image. 

7. Untuk menganalisis pengaruh switching cost terhadap customer loyalty. 

8. Untuk menganalisis pengaruh service quality terhadap switching cost. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil dan temuan dari penelitian ini dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai anteseden (yang 

mempengaruhi) customer loyalty, serta memberikan penjelasan tentang 

hubungan kausalitas antar variabel-variabel tersebut.  

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai  anteseden customer loyalty GSM Prabayar. Dengan demikian, 

perusahaan  mampu membuat kebijakan yang tepat dalam rangka 

mempertahankan kosumen ditengah persaingan yang sangat ketat.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Customer Loyalty (Loyalitas Konsumen) 

1. Pengertian Customer loyalty 

Secara umum dikatakan bahwa loyalitas adalah salah satu cara 

dimana konsumen mengekspresikan kepuasannya atas performa produk 

atau jasa yang diterimanya (Bloemer dan Kasper, 1995). Oliver dalam 

Chaudhuri dan Holbrook (2001) mendefinisikan  loyalitas konsumen 

sebagai sebuah komitmen yang kuat untuk membeli ulang terhadap suatu 

produk atau jasa secara konsisten di waktu yang akan datang, dengan 

demikian menyebabkan perulangan pada merek yang sama atau membeli 

merek yang sama, walaupun kondisi situasional dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai pengaruh yang potensial dalam perilaku pemilihan 

(switching behavior). Menurut Rowleys dan Dawes (1999) loyalitas 

merupakan sikap (attitudes) dan perilaku (behavior), seperti pengulangan 

berlangganan dan membeli, dan merekomendasikan secara positif, 

sehingga mempengaruhi konsumen sesungguhnya (aktual) dan konsumen 

potensial. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Dick dan Bassu (1994) yang menyatakan bahwa loyalitas 

ditentukan oleh kekuatan dari hubungan antara sikap relatif dan 

pengulangan berlangganan. Sebagai dasar hubungan sikap keperilakuan 

ini, ada 4 (empat) kondisi yang berhubungan dengan loyalitas, yaitu: 
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1. loyalty signifies ,yaitu merupakan kesesuaian antara sikap relatif dan 

pengulangan berlangganan. 

2. latent loyalty, diasosiasikan dengan sikap relatif yang tinggi, namun 

pengulangan berlangganan yang rendah. 

3. spurious loyalty, yaitu sikap relatif yang rendah dengan pengulangan 

berlangganan yang tinggi. 

4. no loyalty,  diasosiasikan dengan sikap relatif yang rendah dan 

pengulangan berlangganan yang rendah. 

2. Pendekatan Customer loyalty 

Dua dasar pendekatan dalam mendefinisikan customer loyalty 

menurut Odin et al. dalam Aydin dan Ozer (2005), yaitu pendekatan 

stokastik dan deterministik. 

a. Stokastik  

Pendekatan ini mengatakan bahwa apa yang menjadi pilihan konsumen 

merefleksikan tingkah laku (behavior) konsumen. Pengukurannya 

meliputi frekuensi pembelian, bagian pembelian, dan lain-lain. Dalam 

perspektif Chaudhuri dan Holbrook (2001) behavior loyalty disebut 

juga sebagai purchase loyalty yang diartikan sebagai pembelian ulang 

suatu merek tertentu.  

b. Deterministik 

Menurut pendekatan ini customer loyalty diasumsikan sebagai attitude 

(sikap). Chaudhuri dan Holbrook (2001) menyatakan bahwa 

attitudional loyalty adalah suatu tingkatan komitmen dalam hal suatu 

merek memiliki karakteristik yang unik. Beberapa pengukuran dari 
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pendekatan deterministik adalah pilihan, minat beli, prioritas pada 

suplier, dan keinginan untuk merekomendasikan.  

3. Fungsi Loyalitas  

Loyalitas konsumen mempunyai dampak yang luar biasa pada 

perusahaan dan menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi suatu 

perusahaan, sebagai konsekuensinya mempertinggi loyalitas konsumen 

pada perusahaan jasa akan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya 

menambah konsumen, dan biaya yang rendah dalam memberikan 

pelayanan, dan memberikan profitabilitas (Lam, Shankar, dan Krishnan, 

2004; Rowleys dan Dawes, 1999).  

4. Pengukuran Loyalitas 

Menurut Durianto dkk (2001 : 132) suatu cara langsung untuk 

menetapkan loyalitas, terutama untuk habitual behavior (perilaku 

kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola pembelian yang aktual. 

Berikut disajikan beberapa ukuran yang dapat digunakan: 

a. Repurchase Rates (tingkat pembelian ulang), yaitu tingkat persentase 

pelanggan yang membeli merek yang sama pada kesempatan membeli 

jenis produk tersebut. 

b. Percent of Purchases (persentase pembelian), yaitu tingkat persentase 

pelanggan untuk setiap merek yang dibeli dari beberapa pembelian 

terakhir. 

c. Number of Brands Purchase (jumlah merek yang dibeli), yaitu tingkat 

persentase pelanggan dari suatu produk untuk hanya membeli satu 

merek, dua merek, tiga merek, dan seterusnya. 
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Aydin dan ozer (2005) mengemukakan bahwa loyalitas konsumen 

merupakan hasil dari pengalaman secara keseluruhan konsumen dalam 

mengkonsumsi. Menurut Giddens (2002), loyalitas merek adalah sebuah 

pilihan konsumen untuk membeli sebuah merek khusus dari sekian banyak 

kategori produk yang ada. Hal ini terjadi karena konsumen merasa bahwa 

tampilan (product feature), citra (image) serta tingkat kualias (level of 

quality) dari merek tersebut  sesuai dengan harga yang ditawarkan. 

Dikemudian waktu, persepsi tersebut menjadi landasan bagi kebiasaan 

pembelian. Konsumen akan melakukan pembelian percobaan terhadap 

sebuah merek, apabila puas mereka akan cenderung untuk melakukan 

pembelian berulang terhadap merek tersebut karena yakin bahwa merek 

tersebut aman dan terkenal.  Loyalitas merek merupakan suatu ukuran 

keterikatan pelanggan terhadap sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain, terutama apabila pada merek tersebut 

didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lain 

(Durianto, dkk, 2001: 126). Adanya berbagai macam penyedia jasa 

membuat konsumen melakukan pemilihan loyalitasnya (Bloemer, Ruyter, 

dan Wetzels, 1998). 

Banyak faktor anteseden customer loyalty. Penelitiannya mengenai 

customer loyalty pada operator GSM di Turki, Aydin dan Ozer (2005) 

mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut adalah service quality, trust, 

corporate image, dan switching cost. Secara umum ditemukan bahwa 

service quality penting namun tidak cukup dalam usaha memunculkan 
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customer loyalty, ada beberapa faktor penting lainnya, yaitu trust, 

corporate image, dan switching cost.   

 

B. Service Quality (Kualitas Pelayanan) 

1. Pengertian Service Quality 

Service quality adalah penilaian konsumen tentang kehandalan dan 

superiorits pelayanan secara keseluruhan (Zeithaml, 1988). Konsumen 

akan membuat perbandingan antara yang mereka berikan dengan apa yang 

didapat (Bloemer et al, 1998). Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1985) dalam Khoiriyah (2005) menyatakan bahwa secara sederhana 

pengertian kualitas pelayanan atau kualitas jasa dapat dinyatakan sebagai 

perbandingan antara layanan yang diharapkan konsumen dengan layanan 

yang diterimanya. Dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan, yaitu layanan yang diharapkan (expected service) dan layanan 

yang diterima (received service). Harapan konsumen merupakan 

keyakinan konsumen sebelum membeli produk yang dijadikan standar 

dalam menilai kinerja produk tersebut yang dibentuk berdasarkan 

pengalaman masa lalunya, informasi lisan dari konsumen lain, word of 

mouth, dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa. 
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2. Atribut Pelayanan (Service) 

Menurut Aydin dan Ozer (2005) ada beberapa atribut pelayanan, 

yaitu: 

a. Pelayanan  tidak berwujud 

b. Pelayanan bersifat heterogen, artinya pelayanan yang ditawarkan 

bermacam-macam baik pada sisi penyedia pelayanan maupun 

konsumen. 

c. Pelayanan tidak dapat diukur dengan sekali waktu, namun secara 

berkesinambungan dari waktu ke waktu. 

d. Penciptaan pelayanan terpisah dari konsumsinya. 

Melihat atribut diatas maka penilaian kualitas pelayanan lebih sulit 

daripada penilaian kualitas produk. Kualitas pelayanan merupakan faktor 

untuk menciptakan profitabilitas dan sukses perusahaan (Aydin dan Ozer, 

2005). Menurut Venetis dan Ghauri (2004) dua proses yang 

melatarbelakangi kualitas pelayanan dapat memberikan kontribusi pada 

profitabilitas, yaitu: 

a. Kualitas pelayanan memberikan diferensiasi dan keunggulan 

kompetitif yang menarik konsumen baru dan mempunyai kontribusi 

dalam menciptakan pangsa pasar.  

b. Kualitas pelayanan mempengaruhi konsumen dalam membeli kembali, 

membeli lebih, menjadi kurang sensitif pada harga dan akhirnya akan 

membagikan pengalamannya. 

Pada industri yang memasuki tahap kedewasaan (mature) service 

quality memiliki kontribusi bagi perusahaan yang membedakan 
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perusahaan dari pesaingnya (Simon, et al, 2005). Salah satu cara untuk 

membedakan suatu perusahaan jasa dengan pesaingnya adalah penyerahan 

jasa yang berkualitas tinggi secara konsisten (Kotler, 2000). Kuncinya 

adalah mempertemukan atau melampaui target harapan kualitas pelayanan 

pelanggan. Zeithaml et al (1996) mengemukakan konsekuensi perilaku 

dari kualitas pelayanan. Konsekuensi perilaku dari kualitas pelayanan 

tersebut merupakan variabel intervening antara kualitas pelayanan dan 

keuntungan atau kerugian finansial dari pengulangan atau meninggalkan. 

Perilaku pembelian dipandang sebagai indikator signal konsumen untuk 

tetap atau meninggalkan perusahaan. Konsekuensi dari keputusan membeli 

secara dikotomi dibedakan menjadi perilaku yang favourable dan 

unfavourable.  

a. Perilaku yang favourable meliputi mengemukakan segala sesuatu 

tentang perusahaan bersifat positif, merekomendasikan kepada pihak 

lain, menjadi setia kepada perusahaan (loyal), bersedia membayar 

dengan harga yang lebih mahal, dan akan mengeluarkan pengorbanan 

yang lebih demi perusahaan tersebut (Dharmmestha, 1999).  

b. Perilaku yang unfavourable meliputi memutuskan hubungan dengan 

perusahaan atau beralih ke perusahaan lain (switching), mengurangi 

jumlah dan scope belanjanya, memberitahukan kepada pihak lain atas 

perasaan negatif atau ketidakpuasannya, dan mengkomplain atau 

menyampaikan keluhan (Cronin,Brady,dan Hult; Hallowell;Blackwell, 

dan Miniard dalam Khoiriyah, 2005). 
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C. Trust (Kepercayaan) 

1. Pengertian Trust 

Kepercayaan didefinisikan sebagai suatu kerelaan untuk 

bergantung kepada rekan atau mitra dalam suatu hubungan transaksi 

dimana dalam diri rekan atau mitra itulah diletakkan keyakinan (Morgan 

dan Hunt, 1994). Lau dan Lee (1999) mendefinisikan kepercayaan sebagai 

kesediaan (willingness) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada 

pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan terhadap merek terbentuk 

dari pengalaman masa lalu dan interaksi sebelumnya (Garbarino dan 

Johnson, 1999). Anderson dan Narus dalam Aydin dan Ozer (2005) 

menekankan bahwa trust terjadi ketika suatu kelompok percaya bahwa 

tindakan kelompok yang lain akan memberikan hasil yang positif baginya. 

2. Fungsi Trust 

Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa trust merupakan 

kunci sukses untuk: 

a. Memelihara hubungan dengan konsumen. 

b. Menahan dari berbagai alternatif pilihan sehingga konsumen tetap 

bertahan pada perusahaan. 

c. Membuat konsumen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan 

tindakan-tindakan yang berpotensi memiliki resiko yang tinggi jika 

berpindah ke perusahaan yang lain. 
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D. Corporate Image (Citra Perusahaan) 

1. Pengertian Corporate Image 

Corporate image didefinisikan sebagai persepsi terhadap sebuah 

perusahaan yang direfleksikan dalam asosiasi yang terdapat dalam memori 

konsumen (Keller, 1993). Nguyen dan Leblanc (2001) menyatakan citra 

perusahaan berhubungan dengan fisik dan atribut yang berhubungan 

dengan perusahaan seperti nama, bangunan, produk/jasa, untuk 

mempengaruhi kualitas yang dikomunikasikan oleh setiap orang supaya 

tertarik dengan perusahaan. Image menggambarkan keseluruhan kesan 

yang dibuat publik tentang perusahaan  dan produknya. Image dipengaruhi 

oleh banyak faktor diluar kontrol perusahaan (Kotler 2000:296). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate Image 

Beberapa faktor yang mempengaruhi image perusahaan (Mayer 

dalam Palupi, 2006): 

a. Pelayanan 

Atribut pelayanan konsumen yang berperan dalam pembentukan image 

perusahaan dimata pelanggan yang langsung diberikan oleh 

pramuniaga dan langsung dapat dirasakan oleh para pelanggan. 

b. Fasilitas fisik 

Fasilitas fisik sebagai penunjang bangunan pokok dan produk yang 

dijual, juga mempunyai pengaruh yang kuat bagi konsumen. 

c. Kualitas produk atau jasa 

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif suatu produk atau jasa 

yang terdiri atas kualitas desain yang merupakan fungsi spesifikasi 
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produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa jauh 

suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas 

yang telah ditetapkan. 

 

3. Komponen Corporate Image 

Ada tiga komponen yang mencerminkan image perusahaan 

(Macaulay dan Sarah, 1996 : 12), yaitu: 

a. Kualitas produk dan layanan yang dihasilkan. 

b. Cara memberikan pelayanan. 

c. Hubungan antarpribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut.  

Menciptakan suatu image perusahaan yang positif atau yang baik 

dapat dilakukan dengan membantu pelanggan melihat keistimewaan 

produk melalui cara yang terbaik, melakukan apa saja yang mungkin untuk 

menampilkan image positif dari perusahaan serta layanan, dan 

mengembangkan hubungan yang mampu membuat pelanggan merasa 

diistimewakan dan dihargai secara pribadi. 

4. Cara Image Dalam Mempengaruhi Konsumen 

Ostrowsky dalam Palupi (2006) melakukan penelitian pada industri 

penerbangan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa image secara nyata 

berkaitan dengan loyalitas penumpang dalam industri penerbangan. Image 

mempengaruhi konsumen dalam beberapa cara: 

a. Image mengkomunikasikan harapan bersamaan dengan gerakan atau 

kampanye pemasaran eksternal seperti periklanan, penjualan pribadi, 

komunikasi dari mulut ke mulut. 
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b. Image, harga, bukti pelayanan, dan service encounter merupakan 

faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen karena fungsinya 

sebagai suatu filter operasi perusahaan. Oleh karena itu, image dapat 

menopang atau meruntuhkan persepsi konsumen tentang nilai, kualitas, 

kepuasan, dan loyalitas. 

c. Image mencerminkan pengalaman dan ekspektasi konsumen tentang 

kualitas teknis dan fungsional dari pelayanan. Oleh karena itu, persepsi 

tentang kualitas pelayanan memiliki kapasitas untuk meningkatkan 

imaage. Jika kinerja pelayanan memenuhi atau melebihi image 

tersebut bahkan mungkin memperbaikinya. Meskipun demikian, jika 

kinerja berada dibawah ekspektasi, maka image akan memudar secara 

nyata. 

 

E. Switching Cost (Biaya Perpindahan) 

1. Pengertian Switching Cost 

Menurut Porter dalam Anne dan Hwang (2006) switching cost 

adalah biaya pendahuluan (one-time cost) yang didefinisikan dengan dua 

arti, yang pertama switching cost merupakan tingkah laku memilih 

(switching behavior) dan tidak termasuk biaya yang terus menerus setelah 

melakukan pemilihan. Kedua, switching cost merupakan keseluruhan 

proses memilih dan tidak termasuk biaya-biaya yang terjadi pada peristiwa 

yang sebenarnya saat memilih. Lebih dari itu switching cost termasuk 

keseluruhan biaya psikologis dan biaya aktual dalam pencarian informasi, 

menilai informasi, melakukan transaksi, dan mendapatkan serta 
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menggunakan produk atau jasa baru. Biaya perpindahan adalah persepsi 

secara ekonomi dan biaya psikologis yang berhubungan dengan perubahan 

dari satu provider ke provider yang lain (Jones et al, 2002 dalam Aydin 

Ozer, 2005). Biaya perpindahan merupakan penghalang yang menghalangi 

atau mencegah konsumen dalam melakukan pemilihan. (Burnham, et al., 

2003). 

2. Tipologi Switching Cost 

Burnham et al (2003) mengembangkan sebuah tipologi yang 

mengidentifikasikan tiga tipe dari Switching Cost: 

a. Procedural Switching Costs.  

Berhubungan dengan usaha dan waktu yang telah dikeluarkan. 

Meliputi,  Economic risk cost (berkenaan dengan resiko ekonomi), 

evaluations costs (usaha dan waktu saat mencari dan menganalisis), 

learning costs (usaha dan waktu bagaimana menggunakan jasa baru) 

dan set up cost (usaha dan waktu dalam memulai suatu hubungan 

dengan penyedia jasa yang baru). 

b. Financial Switching Cost.  

Berhubungan dengan kemanfaatan moneter (monetary benefit). 

Termasuk didalamnya, yaitu benefit lost costs (kehilangan 

kemanfaatan karena melakukan perpindahan) dan monetary-loss costs 

(pengeluaran financial jika berpindah). 

c. Relational Switching Cost.  

Berhubungan dengan faktor-faktor psikologis atau emosional. 

Termasuk didalamnya adalah personal relationship loss (bagaimana 
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berinteraksi dengan penyedia jasa yang baru) dan brand relationship 

loss cost (cara pandang terhadap penyedia jasa yang baru). 

Menurut Aydin dan Ozer (2005) dalam penelitiannya mengenai 

”National Customer Sastifaction: an implementation in the Turkish mobile 

telephone market”, menyatakan bahwa dengan adanya Economic Risk 

Cost berarti konsumen akan mempersepsikan psycological cost dengan 

dasar bahwa adanya resiko, konsumen akan mengasosiasikan adanya 

berbagai alternatif. Hal ini menjadi semakin tinggi karena merek yang 

tidak pernah digunakan sebelumnya akan menimbulkan ketidakpastian, 

kenyataannya akan memunculkan harapan konsumen terhadap merek 

tersebut. Serupa dengan hal tersebut baik personal relationship-loss cost 

maupun brand relationship-loss cost mempersepsikan psycological cost. 

Berdasarkan atas tipologi ini, pengukuran switching cost konsumen telah 

dikembangkan, yang terdiri dari sub faktor: financial, procedural dan 

psycological. 

 

F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan loyalitas konsumen telah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitiannya mengenai customer loyalty 

(loyalitas konsumen) pada GSM (Global System Mobile) di Turki, Serkan Aydin 

dan Ghokan Ozer (2005), mengemukakan bahwa terdapat beberapa anteseden 

(faktor yang mempengaruhi) customer loyalty, yaitu service quality (kualitas 

pelayanan), corporate image (citra perusahaan), trust (kepercayaan), dan 

switching cost (biaya perpindahan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
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semua anteseden tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap customer 

loyalty. Hasil analisis menyatakan bahwa trust adalah faktor yang paling penting 

dalam menentukan customer loyalty. Secara umum Aydin dan Ozer menemukan 

bahwa sevice quality penting, namun tidak cukup dalam usaha memunculkan 

customer loyalty. Meskipun tidak signifikan, hasil analisis mengindikasikan 

bahwa corporate image berpengaruh positif terhadap customer loyalty. 

Lau dan Lee (1999) melakukan penelitian yang berjudul “Consumer’ 

Trust in a Brand and The Link to brand Loyalty”. Konstruk penelitian ini adalah 

Brand Characteristics, Company Characteristics, Consumer Brand 

Characteristics, Trust in a Brand, dan Brand Loyalty. Hasil dari analisis pearson 

korelasinya menunjukkan bahwa trust in a brand berhubungan positif dengan 

brand loyalty (r = 0,89 p < 0,01). Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang 

telah dilakukan oleh Chaudhuri dan Holbrook (2001) yang membagi loyalitas 

menjadi dua, yaitu purchase loyalty dan attitudinal loyalty, dimana dilihat dari 

analisis path brand rust berpengaruh positif terhadap purchase loyalty dan 

attitudinal loyalty. 

Bloomer, Wetzel, dan Ruyter (1998) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa Perceived Service Quality (PSQ) mempunyai pengaruh pada pilihan 

pelanggan (customer preference) dan keinginan untuk merekomendasikan kepada 

pelanggan yang lain. Pelanggan bersedia membayar kualitas jasa dengan harga 

yang tinggi dan akan membuat perbandingan eksplisit antara yang diberikan 

dengan yang diterima. Lebih lanjut dalam penelitiannya, menemukan hubungan 

yang positif antara PSQ dengan preference loyalty dan price indifference loyalty. 

Penelitian dilakukan terhadap 5 (lima) industri jasa yang berbeda, yaitu health 
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centres (hospitals, physiotherapy dan chiropractic clinics) dan city theatres 

(opera houses).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Simon et al (2005) mengenai 

Customer Relationship Dynamics pada industri retail di sektor jasa keuangan 

menemukan bahwa baik technical (TSQ) maupun functional service quality (FSQ) 

dimana keduanya adalah dimensi dari service quality, berpengaruh positif 

terhadap customer loyalty, dimana masing-masing pengaruhnya adalah b = 0,503 

p < 0,05 dan b = 0,146 p< 0,05. Hipotesis 3 menyatakan bahwa hubungan 

customer loyalty dengan technical service quality akan menjadi lebih kuat ketika 

switching cost rendah, sedangkan hipotesis 4 menyatakan bahwa hubungan 

customer loyalty dengan functional service quality akan menjadi lebih kuat ketika 

switching cost rendah. Switching cost berperan sebagai variabel moderasi dalam 

penelitian ini, dimana kedudukannya akan memperkuat atau memperlemah 

pengaruhnya terhadap hubungan antara service quality dengan customer loyalty. 

Konteks penelitiannya diarahkan pada anggapan bahwa walaupun hambatan 

rendah atau cenderung tidak ada hambatan, namun jika service quality baik maka 

konsumen akan tetap loyal. Peran service quality lebih berpengaruh dalam 

menentukan customer loyalty dibandingkan dengan switching cost. Hasil 

hierachical moderated regression analysis menunjukkan hipotesis 3 dan 4 ditolak. 

Interaksi antara TSQ dan PSQ tidak signifikan (b = -0, 44 p > 0,05) demikian pula 

FSQ dan PSQ (b = 0.015 p > 0,05), sehingga anggapan tersebut tidak terbukti 

kenyataannya adalah konsumen juga mempertimbangkan switching cost dalam 

menentukan customer loyalty. Adanya service quality yang baik, switching cost 

yang tinggi maka konsumen akan cenderung loyal, dapat pula dikatakan bahwa 
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loyal karena terdapat switching cost yang tinggi bukan hanya karena service 

quality yang baik. 

Penelitiannya yang berjudul “Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and 

Switching Cost: An Illustration From A Business-To-Business Service Context”,  

Lam (2004) menemukan bahwa switching cost berpengaruh positif terhadap 

patronage dimension dan recommend dimension yang masing-masing 

menunjukkan signifikan pada level 0,05 dan 0,01. Sebagaimana diketahui kedua 

dimensi tersebut baik patronage dan recommend adalah dimensi dari loyalitas, 

sehingga dapat dikatakan switching cost berpengaruh positif terhadap loyalitas. 

Kandampully dan Suhartanto (2000) melakukan penelitiannya terhadap hotel-

hotel di New Zealand menemukan bahwa image (citra) hotel dan kepuasan 

konsumen dilihat dari kinerja housekeeping, reception, food and beverage, dan 

price berpengaruh positif terhadap customer loyalty. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini mereplikasi murni dan berdasarkan dari model yang 

dikembangkan oleh Serkan Aydin dan Gokhan Ozer (2005). Penelitiannya 

mengenai customer loyalty (loyalitas konsumen) pada GSM (Global System 

Mobile) di Turki, dikemukakan bahwa terdapat beberapa anteseden (faktor yang 

mempengaruhi) customer loyalty, yaitu service quality (kualitas pelayanan), 

corporate image (citra perusahaan), trust (kepercayaan), dan switching cost (biaya 

perpindahan).  
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Untuk menjelaskan pengaruh antar variabel tersebut, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Serkan Aydin and Gokhan Ozer  (2005), “ The Analysis of antecedents of 
customer loyalty in the Turkish mobile telecomunication market”,  
European Journal of Marketing.       

 

Pada penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa trust, corporate image, dan 

switching cost secara terintegrasi merupakan variabel yang memediasi service 

quality sebagai variabel bebas (independent variable) dengan consumer loyalty 

sebagai variabel terikat (dependent variable). 

 

H. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan 

kebenarannya didalam kenyataan (empirical verification), percobaan 
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(experimentation) atau praktek (implementation) (Umar, 2003:56). Berdasarkan 

model penelitian di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

1. Hubungan antara Service Quality dengan Customer Loyalty 

Zeithaml et al, (1996) mengemukakan bahwa service quality 

mempengaruhi different intention, yaitu dengan memberikan rekomendasi, 

melakukan lagi dan keinginan untuk menggunakan/membayar lebih. Telah 

dinyatakan bahwa pelayanan yang baik mempertinggi minat konsumen 

untuk membeli lagi, membeli lebih, membeli jasa yang lain, mengurangi 

sensivitas harga, dan menyatakan kepada orang lain tentang pengalaman 

positifnya. Cronin dan Taylor (1992) menambahkan bahwa service quality 

berpengaruh positif terhadap minat beli kembali konsumen dan minat 

merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Service quality 

memuaskan konsumen akhirnya memelihara loyalitas (Zeithaml et al, 

1996). Ketika konsumen menerima service quality yang lebih baik dari 

uang yang dikeluarkannya, mereka percaya menerima nilai yang baik 

(good value), dimana hal ini akan meningkatkan loyalitasnya kepada 

penyedia jasa (Bolton et al, 2000 dalam Burham et al, 2003). Penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa service quality dapat meningkatkan minat 

konsumen untuk tetap dengan perusahaan itu (Bitner; Boulding et al  

dalam Keaveney, 1995).  

Hipotesis 1: Service Quality berpengaruh positif terhadap 

Customer Loyalty. 
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Secara umum Aydin dan Ozer (2005) menemukan bahwa service 

quality penting, namun tidak cukup dalam usaha memunculkan customer 

loyalty. Ada beberapa variabel penting lainnya yang menimbulkan 

customer loyalty, yaitu trust, corporate image, dan switching cost. 

Menurut Aydin dan Ozer (2005), dengan adanya perubahan teknologi dan 

strategi diferensiasi dari perusahaan, pelayanan yang diberikan menjadi 

lebih komplek. Ketika pelayanan yang diberikan menjadi lebih komplek, 

periode pembelajaran dalam penggunaan pelayanan menjadi lebih panjang 

dan proses evaluasinya menjadi sulit bagi konsumen. Diferensiasi 

meningkatkan persepsi terhadap switching cost. Diferensiasi dan 

peningkatan standar kualitas pelayanan tidak hanya meningkatkan trust 

pada operator, melainkan juga menimbulkan corporate image bagi 

operator tersebut. 

 
2. Hubungan antara Service Quality dengan Trust 

Doney dan Cannon dalam Aydin dan Ozer (2005) menyatakan 

bahwa kepercayaan merupakan suatu proses menghitung (calculative 

process) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 

Pelayanan baik yang diterima sekarang akan berlanjut untuk kedepannya. 

Hal ini diperkuat  oleh penelitian Aydin dan Ozer (2005) yang menyatakan 

bahwa service quality berpengaruh positif terhadap trust. 

Hipotesis 2: Service Quality berpengaruh positif terhadap Trust. 
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3. Hubungan antara Trust dengan Switching Cost  

Menurut teori Trust-Commitment (Morgan dan Hunt, 1994) trust 

adalah satu variabel kunci untuk memelihara suatu hubungan jangka 

panjang, termasuk pada sebuah merek. Gerpott, Rams, dan Schindler 

(2001) menyatakan bahwa suatu hubungan jangka panjang sangat penting 

dalam kesuksesan perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi (GSM 

Prabayar) dalam memenangkan persaingan. Hubungan jangka panjang 

akan meningkatkan tingkat trust konsumen terhadap harapan yang akan 

diterima dari perusahaan (Gwinner, Gremler, dan Bitner dalam Simon, 

Auh, dan Smalley, 2005), sehingga akan mengurangi kegelisahaan 

konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya, akhirnya menjadi 

penghalang dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan pemilihan 

(switching barrier) (Becker; Jones et al dalam Simon et al, 2005). 

Chauduri dan Holbrook (2001) mengemukakan bahwa trust mengurangi 

ketidakpastian dengan demikian menurut Aydin dan Ozer (2005) trust 

akan meningkatkan switching cost.  

Hipotesis 3: Trust  berpengaruh positif terhadap Switching Cost. 

 
4. Hubungan antara Trust dengan Customer Loyalty  

Sejalan dengan konsep relationship marketing, kepercayaan atas 

merek akan berpengaruh terhadap loyalitas atas merek  hal ini disebabkan 

karena kepercayaan menciptakan suatu hubungan timbal balik yang 

bernilai sangat tinggi, jadi dapat dikatakan bahwa loyalitas adalah suatu 

proses yang berkesinambungan sebagai akibat dari terbentuknya 

kepercayaan atas merek (Morgan dan Hunt, 1994). Trust mereflesikan 
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kredibilitas (Ganesan dalam Aydin dan Ozer, 2005) dan kredibilitas 

mempengaruhi orientasi jangka panjang konsumen dengan mengurangi 

persepsi atas resiko yang berhubungan dengan tingkah oportunistik bagi 

perusahaan. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa trust adalah sebuah 

penggerak (driver) yang mempengaruhi loyalitas merek (Chaudhuri dan 

Holbrook, 2001; Lau dan Lee, 1999). Pendapat ini diperkuat oleh O' 

Shaughnessy dalam Lau dan Lee (1999) yang mengemukakan bahwa hal 

pokok yang mendasari loyalitas adalah kepercayaan. Sebagai 

konsekuensinya jika kepercayaan atas suatu merek tertentu sudah tinggi 

maka dapat dikatakan bahwa hal itu akan berlanjut pada loyalitas pada 

merek tersebut. Loyalitas akan memberi banyak keuntungan bagi 

perusahaan, termasuk di dalamnya perulangan pembelian dan rekomendasi 

mengenai merek tersebut kepada teman dan kenalan (Lau dan Lee, 1999). 

Hipotesis 4: Trust  berpengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty. 

 
5. Hubungan antara Corporate image dengan  Customer Loyalty 

Lau dan Lee (1999) menyatakan bahwa konsumen akan 

mempersepsikan tentang pendapat orang lain yang mengatakan bahwa 

citra suatu perusahaan baik maka konsumen akan merasa lebih aman 

ketika menggunakan merek dari perusahaan tersebut. Meskipun konsumen 

tidak mendapat cukup informasi dari perusahaan, informasi dapat berawal 

dari periklanan atau getok tular sehingga akan mempengaruhi proses 

pembentukan citra perusahaan (Aydin dan Ozer, 2005). Fishbein dan 

Ajzen dalam Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa sikap secara 
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fungsional berhubungan dengan minat, dimana memprediksikan suatu 

tingkah laku. Konsekuensinya citra perusahaan sebagai sikap berpengaruh 

terhadap minat seperti customer loyalty (Johnson et al dalam Aydin dan 

Ozer, 2005). Nguyen dan Leblanc (2001) menyatakan citra perusahaan 

berhubungan positif dengan customer loyalty melalui tiga sektor 

telekomunikasi, retailing, dan pemasaran. 

Hipotesis 5: Corporate image  berpengaruh positif terhadap 

Customer Loyalty. 

6. Hubungan antara Service Quality dengan  Corporate image 

Citra perusahaan adalah sebuah proses (Maclnnis dan Price dalam 

Aydin dan Ozer, 2005). Proses yang berawal dari ide, perasaan, dan 

pengalaman mengkonsumsi perusahaan yang didapat dari ingatan dan 

diubah kedalam citra mental (batin) (Yullie dan Catchpole  dalam Aydin 

dan Ozer, 2005). Seperti dicatat diatas citra perusahaan berasal dari 

pengalaman mengkonsumsi konsumen dimana service quality adalah 

fungsi dari pengalaman mengkonsumsi ini sehingga service quality secara 

langsung berpengaruh pada corporate image (Aydin dan Ozer, 2005). 

Image adalah sebuah bayangan atau gambaran yang ada dalam benak 

seseorang yang timbul karena emosi dari reaksi terhadap lingkungan 

disekitarnya. Pelayanan yang memuaskan mencerminkan suatu image 

perusahaan (Macaulay dan Sarah, 1996: 12). Corporate image 

mempengaruhi kegiatan pemasaran apakah positif atau negatif. Image 

dianggap sebagai persepsi yang dimiliki oleh pelanggan tentang kualitas 

barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Image mempunyai 
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pengaruh pula pada perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian 

(Zeithaml dan Bitner dalam Kandampully, 2000). 

Hipotesis 6: Service Quality  berpengaruh positif terhadap 

Corporate Image. 

7. Hubungan antara Switching Cost  dengan  Customer Loyalty 

Switching cost adalah faktor yang secara langsung mempengaruhi 

sensivitas konsumen pada tingkat harga dan sehingga mempengaruhi 

loyalitas konsumen (Bloemer et al, 1998, Burnham et al, 2003). Switching 

cost dapat dalam bentuk biaya monetary , waktu dan usaha psikologis, 

membantu penyedia layanan memelihara atau menahan konsumennya 

untuk tetap konsisten dengan perusahaan (Gronhaugh dan Gilly dalam 

Lam, 2004). Switching cost mendorong konsumen untuk 

merekomendasikan pada konsumen yang lain (Lam, 2004). Perubahan 

teknologi dan strategi diferensiasi dari perusahaan menyebabkan switching 

cost menjadi faktor penting bagi loyalitas konsumen (Aydin dan Ozer, 

2005). Konsumen yang telah mengumpulkan informasi untuk mengurangi 

kegelisahannya tentang kesalahan dalam pembelian akan menggunakan 

semua pengalaman pembelian yang sebelumnya yang dinamakan dengan 

”post-purchase cognitive dissonance” (Etzel et al dalam Aydin dan Ozer, 

2005). Dalam proses ini, jika konsumen akan memilih merek, maka akan 

membandingkan merek yang dipilih dengan merek sebelumnya. Untuk itu, 

konsumen yang ingin mengurangi ”post-purchase cognitive dissonance” 

memilih merek yang telah digunakan sebelumnya (Klemperer dalam 

Aydin dan Ozer, 2005). Pendapat ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya 
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yang juga dilakukan oleh Klemperer pada tahun  1987 dalam Aydin dan 

Ozer (2005), dalam kasus pasar mempunyai switching cost, yaitu ketika 

konsumen memilih dari sejumlah merek yang identik secara fungsional, 

mereka menampilkan loyalitas merek dan akan tetap membeli merek yang 

sama. Bloemer et al, (1998) dalam industri yang dikategorikan memiliki 

biaya perpindahan yang rendah konsumennya akan kurang loyal dibanding 

dengan industri jasa dengan switching cost yang tinggi. 

Hipotesis 7: Switching Cost  berpengaruh positif terhadap 

Customer Loyalty. 

8. Hubungan antara Service Quality dengan  Switching Cost 

Aydin dan Ozer (2005) menyatakan bahwa dengan adanya 

perubahan teknologi dan strategi diferensiasi dari perusahaan, pelayanan 

menjadi lebih komplek. Ketika pelayanan yang diberikan menjadi lebih 

komplek, periode pembelajaran dalam penggunaan pelayanan menjadi 

lebih panjang dan proses evaluasinya menjadi sulit bagi konsumen. 

Diferensiasi pelayanan akan meningkatkan persepsi tentang switching 

cost. Konsumen mempersepsikan resiko yang tinggi berkenaan dengan 

merek yang tidak pernah mereka gunakan. Secara khusus pada jasa, ketika 

konsumen memilih penyedia jasa lain (pesaing) akan terdapat resiko sebab 

service quality tidak dapat dievaluasi sebelum membeli (Sharma dan 

Patterson, 2000). Biaya perpindahan berpengaruh penting terhadap service 

quality dalam menentukan loyalitas konsumen, jika service quality jelek 

memperendah biaya perpindahan yang berarti memberikan pemilihan bagi 

konsumen untuk memilih supplier yang lain (Simon et al, 2005). 

Hipotesis 8: Service Quality  berpengaruh positif terhadap 

Switching Cost. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian 
pengujian hipotesis. Dilihat dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini 
merupakan penelitian kausal atau sebab akibat, yaitu penelitian yang diadakan 
untuk menjelaskan hubungan antar variabel, variabel yang satu menyebabkan atau 
menentukan nilai variabel yang lain (Cooper Schindler, 2006:154). Berdasarkan 
dimensi waktu, penelitian ini dikategorikan kedalam penelitian cross sectional 
atau one-shot artinya sebuah studi yang dilakukan dengan dengan data yang hanya 
sekali dikumpulkan mungkin selama periode harian, mingguan atau bulanan 
dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2003:135). Unit analisis 
yang dipakai adalah individu, yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Sebelas Maret. 

 
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, hal 

minat, yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2003:265). Target populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (FE UNS) yang memiliki dan 

memakai handphone.  

2. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang terpilih dari populasi. Dengan kata lain sejumlah tapi tidak 

semua, elemen populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2003:266). 

Syarat utama pemilihan sampel adalah sampel harus bisa mewakili target 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 
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Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memiliki dan 

memakai handphone dan menggunakan jasa Prabayar GSM. Hal ini 

dilakukan dengan pertimbangan untuk mempermudah peneliti dan 

meminimalisir kerancuan dalam mengisi kuesioner sehingga data 

kuesioner yang dihasilkan akan lebih tepat dan akurat.  

 Ferdinand (2002:48) memberikan pedoman ukuran sampel yang 

diambil, yaitu: 

a. 100-200 sampel untuk teknik Maximum Likelihood Estimation  

b. Tergantung pada jumlah parameter yang diestimasi. Pedomannya 

adalah 5-10 kali jumlah parameter yang diestimasi. 

c. Tergantung pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh 

variabel laten. Jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5-10. 

d. Bila sampelnya sangat besar, maka peneliti dapat memilih teknik 

estimasi. 

Berdasarkan pedoman di atas maka maka sampel minimal yang 

akan diambil dalam penelitian ini adalah berdasarkan jumlah parameter 

yang diestimasi dikalikan 5. Jumlah parameter yang digunakan adalah 36 

(28+8). Jadi,sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

180 (36X5). Supaya lebih aman maka sampel yang diambil sebanyak 200 

responden. 

3. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan disain non 

probability sampling. Dalam desain pengambilan sampel cara non 

probability, probabilitas elemen dalam populasi untuk terpilih sebagai 
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subyek sampel tidak diketahui (Sekaran, 2003: 276). Sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel dalam hal ini 

terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang 

diinginkan entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, 

atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 

2003: 277). Kriteria yang digunakan adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang memiliki dan memakai 

handphone dan menggunakan jasa Operator Prabayar GSM minimal 

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. 

Penentuan kriteria dilakukan berdasarkan pertimbangan 

karakteristik target populasi dalam penelitian ini dan juga pertimbangan 

mengenai pentingnya suatu proses evaluasi/ pembelajaran terhadap suatu 

merek sehingga konsumen dapat memutuskan apakah akan loyal terhadap 

merek tersebut. Adanya inkonsistensi penentuan seberapa lama sebenarnya 

waktu yang tepat untuk menilai tingkat loyalitas konsumen terhadap suatu 

merek dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penentuan berapa 

lama pembelian ulang dipengaruhi oleh subyektifitas dan pengalaman 

peneliti (Durianto, 2001:33).  

C. Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 

1. Service Quality 

Service quality adalah penilaian konsumen tentang keseluruhan 

kebaikan atau keunggulan pelayanan. Konstruk ini diukur dengan 

menggunakan 6 (enam) butir pertanyaan (Bloemer et al, 1998; Aydin dan 

Ozer, 2005). Indikator pengukurannya yaitu, coverage area (jangkauan 
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wilayah), value-added services (layanan tambahan), customer support 

services (dukungan konsumen terhadap pelayanan), the suppliers’services 

of the operator (pelayanan dari vendor operator),  dan services in 

campaigns (pelayanan lewat iklan). Skala yang digunakan dalam 

penelitiannya ini adalah skala interval dengan rentang poin satu sampai 

lima (sangat luas-sangat terbatas, sangat baik-sangat buruk, sangat sesuai-

sangat tidak sesuai). 

2. Trust  

Trust adalah kesediaan (willingness) seseorang untuk 

menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Konstruk 

ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) butir pertanyaan (Aydin dan 

Ozer, 2005). Indikator pengukurannya yaitu, reliability (kehandalan), 

ethics (etika), service quality (kualitas pelayanan), dan cumulative process 

(proses kumulatif). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert dengan rentang poin satu sampai lima (sangat setuju-sangat tidak 

setuju). 

 

 

3. Corporate Image 

Corporate image menggambarkan keseluruhan kesan yang dibuat 

tentang perusahaan. Konstruk ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) 

butir pertanyaan (Aydin dan Ozer, 2005). Indikator pengukurannya yaitu, 

kestabilan perusahaan, perusahaan maju dan inovatif kontribusi pada 

masyarakat, perusahaan menjadi pemimpin pasar dalam industri, dan citra 
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perusahaan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 

dengan rentang poin satu sampai lima (sangat setuju-sangat tidak setuju). 

4. Switching Cost 

Switching cost menunjukkan biaya perpindahan yang mengawali 

pembeli ketika melakukan pemilihan dari satu penyedia jasa satu dengan 

penyedia jasa yang lain. Konstruk ini diukur dengan menggunakan 7 

(tujuh) butir pertanyaan (Burnham et al, 2003; Aydin dan Ozer, 2005). 

Indikator pengukurannya yaitu, perceived monetary costs (persepsi 

mengenai biaya moneter), perceived uncertainty costs (persepsi mengenai 

biaya ketidakpastian), perceived evaluation costs (persepsi mengenai biaya 

pengevaluasian), perceived learning costs (persepsi mengenai biaya 

pembelajaran), dan perceived set-up cost (persepsi mengenai usaha dan 

waktu dalam memulai suatu hubungan dengan penyedia jasa yang baru). 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan 

rentang poin satu sampai lima (sangat setuju-sangat tidak setuju). 

5. Customer Loyalty 

Customer loyalty adalah komitmen untuk membeli ulang terhadap 

suatu produk atau jasa secara konsisten di waktu yang akan datang. 

Konstruk ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) butir pertanyaan 

(Aydin dan Ozer, 2005). Indikator pengukurannya yaitu, repurchase 

intention (minat membeli kembali), resistance to switching (ketahanan 

dalam melakukan pemilihan), dan willingness to recommend (keinginan 

untuk merekomendasikan). Skala yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah skala likert dengan rentang poin satu sampai lima (sangat setuju-

sangat tidak setuju). 

 
D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

berisi daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini, digunakan kuesioner yang 

dikembangkan oleh Serkan Aydin and Gokhan Ozer  (2005) dalam jurnalnya yang 

berjudul “ The Analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile 

telecomunication market”. Metode pengumpulan data kuesioner pada penelitian 

ini adalah dengan menggunakan metode personnally administrated qustonnaires, 

yaitu peneliti menyampaikan sendiri kuesioner kepada responden dan mengambil 

sendiri kuesioner  yang telah diisi oleh responden, tujuan utamanya supaya tingkat 

pengembalian kuesioner dapat terjaga didalam periode waktu yang relatif pendek 

(Sekaran, 2003: 236). 

 
E. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi 

atau perorangan langsung dari objeknya (Sekaran, 2000:57). Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dari jawaban responden yang disebar melalui kuesioner. 

Pengumpulan data dilakukan dua tahap, pertama peneliti menyebar 40 kuesioner 

guna kepentingan uji validitas reliabilitas. Setelah kuesioner dinyatakan valid dan 

reliabel, berarti kuesioner yang disusun layak untuk digunakan sebagai alat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



pengumpulan data, maka berikutnya peneliti menyebar kuesioner sebayak 200 

kuesioner kepada responden terpilih. 

 
F. Analisis Data 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen 

penelitian benar-benar mampu mengukur konstruk yang digunakan Suatu 

alat ukur atau instrument penelitian dikatakan valid apabila alat tersebut 

dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur (Cooper dan Schindler, 

2006:318). Untuk memperoleh validitas kuesioner, usaha dititik beratkan 

pada pencapaian validitas isi. Validitas tersebut menunjukkan sejauh mana 

perbedaan yang diperoleh dengan instrumen  pengukuran merefleksikan 

perbedaaan sungguhnya pada responden yang diteliti. Untuk uji validitas 

digunakan alat uji Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan bantuan 

SPSS for windows versi 13.0. Menurut Hair et al. (1998:111), factor 

loading lebih besar ± 0.30 dianggap memenuhi level minimal, sangat 

disarankan besarnya factor loading adalah ± 0.40, jika factor loading suatu 

item pertanyaan mencapai ± 0.50 atau lebih besar maka item tersebut 

sangat penting dalam menginterpretasikan konstruk yang diukurnya. 

Pedoman umum untuk analisis faktor adalah nilai lambda atau factor 

loading ³ 0.40 (Ferdinand, 2002:131). Berdasarkan pedoman tersebut, 

peneliti menetapkan nilai factor loading yang signifikan adalah lebih dari 

± 0.40.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas  dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

terhadap instrumen-instrumen yang mengukur konsep. Reliabilitas suatu 

pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran dapat terbebas dari 

kesalahan (error), sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten 

pada kondisi yang berbeda dan pada masing-masing butir dalam instrumen 

(Sekaran, 2003:203).  

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) 

yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika alpha atau r hitung: 

1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik 

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 

 

Untuk mengukur reliabilitas dari instrumen penelitian ini dilakukan 

dengan Cronbach’s Alpha dengan bantuan program komputer SPSS for 

windows versi 13.0. Menurut Hair et al. (1998:118) suatu instrumen 

dinyatakan reliabel jika hasil koefisien Cronbach’s Alpha menunjukkan 

nilai ≥ 0,70. 

 

2. Metode Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM). SEM merupakan teknik 

multivariate yang mengkombinasikan aspek regresi berganda dan analisis 
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faktor untuk mengestimasi serangkaian hubungan ketergantungan secara 

simultan (Hair et al, 1998:583). Pengujian hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program AMOS versi 4.01 untuk menganalisis  hubungan 

kausalitas dalam model struktural yang diusulkan. 

Langkah-langkah dalam pemodelan SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengembangan Model Berdasar Teori 

Model persamaan structural didasarkan pada hubungan kausalitas, 

dimana perubahan satu variable diasumsikan akan berakibat pada 

perubahan variable lainnya. Kuatnya hubungan kausalitas antara dua 

variable yang diasumsikan oleh peneliti bukan terletak pada metode analisis 

yang dipilih, tetapi terletak pada justifikasi (pembenaran) secara teoritis 

untuk mendukung analisis (Ghozali, 2005:19).  

b. Menyusun Diagram Jalur dan Persamaan Struktural 

Setelah teori atau model teoritis dikembangkan dan digambarkan 

dalam sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversi spesifikasi 

model tersebut kedalam rangkaian persamaan.  

c. Estimasi dan Pengujian Model Struktural 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan 

pengujian model struktural dengan pendekatan SEM, yaitu : 

1) Asumsi Kecukupan Sampel  

 Sampel yang harus dipenuhi dalam permodelan ini 

berjumlah 100 hingga 200 sampel atau 5 kali parameter variabel 

laten yang digunakan (Ferdinand, 2002: 52; Hair et.al. 1998:605). 
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Maximum Likehood (ML) akan menghasilkan estimasi parameter 

yang valid, efisien dan reliable apabila data yang digunakan adalah 

multivariate normaly (normalitas multivariat) dan akan robust 

(tidak terpengaruh) terhadap penyimpangan multivariate normaly 

yang sedang (moderate) (Ghozali dan Fuad, 2005:35). 

2) Asumsi Normalitas  

 Asumsi normalitas adalah bentuk suatu distribusi data pada 

suatu variabel dalam menghasilkan distribusi normal (Ghozali dan 

Fuad, 2005:36). Normalitas dibagi menjadi 2, yaitu: 

(a).  univariate normality (normalitas univariat) 

(b). multivariate normality (normalitas multivariat) 

Apabila data memiliki  multivariate normality, maka data 

tersebut pasti juga memiliki univariate normality. Sebaliknya, 

apabila data univariate normality belum tentu data juga memiliki 

multivariate normality. Curran et al (Ghozali dan fuad, 2005:37) 

membagi jenis distribusi data menjadi tiga bagian, yaitu: 

Tabel III.1 
Jenis Distribusi Data Menurut Curran et al 

(a) Normal Nilai skewness kurang dari 2 dan nilai 
kurtosis kurang dari 7 

(b) Moderately non-
normal 

Nilai skewness antara 2 sampai 3 dan nilai 
kurtosis antara 7 sampai 21 

(c) Extremely non-
normal 

Nilai skewness diatas 3 dan nilai kurtosis 
diatas 21 

 Sumber : Ghozali dan fuad, 2005:37 

Menggunakan SEM terutama bila diestimasi dengan teknik 

Maximum Likehood (ML) mensyaratkan sebaiknya asumsi 

normalitas pada data terpenuhi. 

3) Asumsi Outliers 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Outliers adalah observasi atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-

observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik 

untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi (Hair et al. 

dalam Ferdinand, 2002:97). Dalam analisis multivariate adanya 

outliers dapat diuji dengan statistik Chi Square (x2) terhadap nilai 

mahalanobis distance square pada tingkat signifikansi 0,001 

dengan degree of freedom sejumlah variabel yang digunakan 

dalam penelitian (Ferdinand, 2002: 103), dalam hal ini variabel 

yang dimaksud adalah jumlah item pengukuran pada model, bila 

terdapat observasi yang mempunyai nilai mahalanobis distance 

square yang lebih besar dari Chi Square maka observasi tersebut 

dikeluarkan dari analisis. Umumnya perlakuan terhadap outliers 

adalah dengan mengeluarkannya dari data dan tidak diikutsertakan 

dalam perhitungan berikutnya. Bila tidak terdapat alasan khusus 

untuk mengeluarkan outliers, maka observasi dapat diikutsertakan 

dalam analisis selanjutnya. Evaluasi outliers ini dilakukan dengan 

bantuan program komputer AMOS 4.01. 

 

 

d. Evaluasi Atas Kriteria Goodness Of Fit  

Dalam analisis SEM, tidak ada alat uji statistik tunggal untuk 

menguji hipotesis mengenai model (Hair et al, 1998). Tetapi berbagai fit 

index yang digunakan untuk mengukur derajat kesesuaian antara model 

yang disajikan dan data yang disajikan. Fit index yang digunakan meliputi:  
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Tabel III.2 
Tabel Indeks Kelayakan Model 

 

No Goodness of Fit Indeks Keterangan 
Cut-off 
point 

1). Chi Square (X2) 

Tujuan analisis ini adalah mengembangkan dan 
menguji sebuah model yang sesuai dengan data. 
Chi-squares merupakan ukuran mengenai buruknya 
fit suatu model. 

Diharapkan 
kecil 

2). Significance Probability 
Uji signifikansi terhadap perbedaan matrik 
kovarians data dengan matriks kovarians yang 
diestimasi 

£0,05 

3). 
RMSEA (the Root Mean 
Square Error of 
Approximation) 

RMSEA adalah ukuran yang mencobamemperbaiki 
kecenderungan statistik Chi-squares menolak model 
dengan jumlah sampel yang besar 

£0,08 

4). GFI (Good of Fit Index) 

Indeks yang menggambarkan tingkat kesesuaian 
model secara keseluruhan yang dihitung dari 
residual kuadrat dari model yang diprediksi 
dibandingkan data yang sebenarnya. 

³0,90 

5). 
AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Indices) 

Indeks ini merupakan pengembangan dari Goodness 
Fit Of Index (GFI) yang telah disesuaikan dengan 
ratio dari degree of freedom  model. 

³0,90 

6). 
CMIN/DF (The 
Minimum Sampel 
Discrepancy Function) 

Kesesuaian antara data dengan model 
£2,00   atau 
£3,00 

7). 
TLI (Tuckler Lewis 
Index) 

Merupakan indeks kesesuaian incremental yang 
membandingkan model yang diuji dengan null 
model. 

³0,90 

8). NFI (Normed Fit Index) 
Indeks ini juga merupakan indeks kesesuaian 
incremental dan dapat dijadikan alternatif untuk 
menentukan model fit. 

³0,90 

9). 
CFI (Comparative Fit 
Index) 

Uji kelayakan model yang tidak sensitive terhadap 
besarnya sampel dan kerumitan model. ³0,90 

10). 
IFI (Incremental Fit 
Index) 

Digunakan untuk mengatasi masalah parsimoni dan 
ukuran sampel. >0,90 

Sumber: Ghozali dan Fuad (2005) 

e. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model dan 

memodifikasikan model bagi model-model yang tidak memenuhi syarat 

pengujian yang dilakukan. 
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G. Pretes 

Sebelum melakukan penyebaran ke sampel besar, terlebih dahulu peneliti 

melakukan pretes kepada 40 responden guna kepentingan uji validitas reliabilitas. 

Pretes dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Pretes dilakukan terhadap Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi semester 7 (tujuh) yang juga merupakan rekan satu 

angkatan dengan peneliti. Pengujian pada item-item pertanyaan yang diujikan 

pada pretest diuji dengan uji validitas. Pengujian validitas dilakukan untuk 

mengukur apakah instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur konstruk 

yang digunakan. Tehnik analisis yang dipakai dalam uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan menggunakan 

bantuan software SPSS for windows versi 13.0. 

Selama melakukan pretes sebanyak 2 (dua) kali, disetiap pretes dan 

penyebaran ke sampel besar diberikan pertanyaan jebakan, yaitu pertanyaan yang 

mempunyai arti sama persis namun letaknya diacak. Pertanyaan tersebut adalah    

” Saya percaya pada GSM Prabayar yang saya pakai saat ini ” (T1), dimana terletak 

pada Trust no. 1 dan Customer loyalty no. 6. Hal ini dilakukan peneliti untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat keseriusan responden dalam menjawab, sehingga 

dalam pengolahan data nilainya tidak dimasukkan atau tidak diolah.  

 

Pada pretes tahap pertama didapatkan hasil bahwa 7 (tujuh) item 

pertanyaan dinyatakan tidak valid. Item-item pertanyaan tersebut, yaitu SQ4, T4, 

SC1, SC3, SC6, CI4, dan L3.  
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Beberapa hal yang dilakukan peneliti supaya pada pretes tahap kedua, 

item-item pertanyaan menjadi valid semua, yaitu: 

1. Memperbaiki Tata Bahasa 

Peneliti meninjau ulang apakah terjadi ambiguitas terhadap item-item 

pertanyaan yang diberikan. Hal ini dilakukan mengingat item-item pertanyaan 

tersebut merupakan hasil terjemahan dari kuesioner asli yang mengacu pada 

jurnal yang digunakan oleh peneliti, sehingga akan terjadi kemungkinan 

didapati ambiguitas dalam melakukan terjemahan. Adanya beberapa item 

pertanyaan yang tidak valid menjadi perhatian bagi peneliti bahwa 

kemungkinan item pertanyaan yang pada pretes tidak valid maka akan tidak 

valid pula pada sampel besar. Adanya hasil tersebut, maka sebelum 

melakukan penyebaran kuesioner pada sampel besar, peneliti memperbaiki 

atau melakukan koreksi terhadap tata bahasa kuesioner pretes. Dalam hal tata 

bahasa peneliti mencoba menggunakan bahasa yang mudah dicerna dan 

dimengerti tanpa mengubah makna yang sebenarnya. Setelah kuesioner 

diperbaiki, baru dilakukan penyebaran pada sampel besar. 

2. Mengubah Pertanyaan menjadi Lebih Singkat dan Jelas 

Pengubahan dilakukan pada item-item pertanyaan pada Corporate 

Image dan Switching Cost, karena didapati perulangan kata. Dilihat dari hasil 

pretes tahap pertama pada pertanyaan-pertanyaan Switching Cost yang tidak 

valid dimana hal ini mengindikasikan bahwa responden mungkin malas 

menjawab karena pertanyaannya panjang. 

3. Mengubah Tanpilan Kuesioner Menjadi Lebih Menarik 
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Kertas yang digunakan adalah kertas HVS mengingat pada pretes 

tahap pertama kertas yang digunakan adalah kertas buram banyak pertanyaan 

yang tidak valid, peneliti menarik kesimpulan bahwa tampilan juga 

merupakan salah satu faktor dalam usaha menarik responden supaya mau 

menjawab kuesioner yang diberikan dengan baik. 

Pada pretes tahap kedua masih didapati pertanyaan yang tidak valid, 

namun jumlahnya berkurang, item-item pertanyaan tersebut adalah SC1 dan CI4, 

sehingga untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan penyebaran data pada 

sampel besar sebanyak 200 kuesioner. Secara umum pada pengujian reliabilitas 

dapat dikatakan bahwa baik pada pretes pertama dan kedua semua variabel 

memiliki reliabilitas yang baik. Untuk lebih jelasnya beberapa perubahan-

perubahan yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil validitas dan reliabilitas pada 

pretes tahap pertama dan kedua dapat dilihat di lampiran. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Deskriptif Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas  Ekonomi 

UNS Surakarta. Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini tidak 

diketahui jumlahnya, sehingga sampel diambil dengan metode non probability 

sampling.  Metode non probabity sampling adalah semua elemen populasi tidak 

mempunyai kesempatan  untuk dipilih menjadi sampel (Sekaran, 2003: 276). 

Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel 

dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi 

yang diinginkan entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau 

memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2003: 277). 

Kriteria yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 

Maret Surakarta yang memiliki dan memakai handphone dan menggunakan jasa 

Operator Prabayar GSM minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 responden. Gambaran 

umum tentang responden diperoleh dari data diri yang terdapat dalam kuesioner 

pada bagian identitas responden yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan saat 

ini,semester saat ini, operator prabayar GSM yang digunakan, lama menjadi 

pengguna, tingkat pergantian, dan konsistensi pergantian.  
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Gambaran umum responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel IV.1 
Distribusi Frekuensi Responden  

Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 73 36,5% 

Wanita 127 63,5% 

Jumlah 200 100% 
Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasarkan Tabel IV.1 dapat diketahui bahwa dari 200 responden, 

36,5% atau 73 responden berjenis kelamin Pria dan 63,5% atau 127 berjenis 

kelamin wanita. Sehingga sampel terbanyak adalah wanita. 

 

Tabel IV.2 
Deskripsi Responden  

Berdasarkan Usia 
 

Usia Frekuensi Persentase 
19 17  8,5% 
20 55  27,5% 
21 101  50,5% 

22 22 11% 
23 5  2,5% 

Jumlah 200 100% 
Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasar tabel IV.2 diatas dapat diketahui jumlah responden yang 

terbanyak berdasarkan usia secara berurutan adalah sebagai berikut berusia 21 

tahun memiliki jumlah yang terbesar yaitu 101 orang atau 50,5%, usia 20 

tahun sebanyak 55 orang atau 27,5 %, usia 22 tahun sebanyak 22 orang atau 

11 %, usia 19 tahun sebanyak 17 orang atau  8,5%, dan usia 23 tahun 

sebanyak 5 orang atau 2,5%. 
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Tabel IV.3 
Deskripsi Responden  

Berdasarkan Pendidikan  
 

Pendidikan  Frekuensi Persentase 

Mahasiswa D3 47 23,5% 

Mahasiswa S1  153 76,5% 

Jumlah 200 100% 
Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.3 dapat diketahui bahwa responden sejumlah 153 

orang atau 76,5% adalah mahasiswa S-1 dan 47 orang atau 23,5% adalah 

mahasiswa D3. 

 

Tabel IV.4 
Deskripsi Responden  

Berdasarkan Operator Prabayar GSM yang digunakan 
 

Operator Prabayar 
GSM Frekuensi Persentase 

Telkomsel 70 35% 
Indosat 105 52,5% 

Exelcom 25 12,5% 
Jumlah 200 100% 

Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasakan tabel IV.4 diatas dapat diketahui bahwa dari 200 

responden, Operator Prabayar GSM yang  terbanyak digunakan adalah Indosat 

yaitu sebesar 105 responden atau 52,5%; kemudian Telkomsel 70 responden 

atau 35% dan  yang paling sedikit adalah Exelcom yaitu sebanyak 25 

responden atau sebesar 12,5%. 
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Tabel IV.5 
Deskripsi Responden  

Berdasarkan Lama Penggunaan Operator Prabayar GSM 
 

Lama Penggunaan Frekuensi Persentase 

< 3 Bulan 0 0% 

≥ 3 Bulan sampai dengan ≤ 1 tahun 39 19,5% 

≥ 1 Tahun 161 80,5% 

Jumlah 200 100% 
Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.5 dapat diketahui bahwa sebanyak 161 responden 

atau sebesar 80,5% menggunakan jasa Operator Prabayar GSM selama ≥ 1 

Tahun. Selanjutnya sebanyak 39 responden atau sebesar 19,5% menggunakan 

jasa Operator Prabayar GSM selama ≥ 3 Bulan sampai dengan ≤ 1 tahun, 

sedangkan tidak ada responden yang menggunakan jasa Operator Prabayar 

GSM selama  < 3 Bulan, sehingga hal ini sejalan dengan kriteria penentuan 

sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Tabel IV.6 
Deskripsi Responden  

Berdasarkan Tingkat Pergantian 
 

Operator Prabayar GSM Frekuensi Persentase 

Pernah Berganti 81 40,5% 

Tidak pernah Berganti 119 59,5% 

Jumlah 200 100% 
Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat diketahui bahwa dari 200 

responden sebanyak 119 responden tidak pernah melakukan pergantian atau 

59,5%, sedangkan sebanyak 81 responden atau 40,5% pernah melakukan 

pergantian. 
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Tabel IV.7 
Deskripsi Responden  

Berdasarkan Konsistensi pergantian 
 

Konsistensi 
pergantian Frekuensi Persentase 

Tetap 60 74,07% 
Berubah 21 25,93% 
Jumlah 81 100% 

Sumber: Penyebaran Kuesioner, 2006 

Berdasarkan tabel IV.7, diketahui sebanyak 60 responden atau 74,07% 

dari 81 responden yang pernah melakukan pergantian tetap berganti pada 

Operator Prabayar GSM yang sama (lama) dan sisanya sebanyak 21 orang 

atau 25,93% menggantinya dengan Operator Prabayar GSM yang lain (baru). 

Hal ini mengindikasikan bahwa dari 21 orang responden tersebut dapat 

dikatakan tidak loyal. Secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas dari 

responden tetap loyal pada Operator Prabayar GSM yang lama. 

 

B. Analisis Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas untuk 

mengindikasikan seberapa baik instrumen tersebut mengukur konsep yang 

diharapkan. Serta untuk mengetahui apakah pertanyaan pada kuesioner sesuai 

dengan konsep atau tidak. Pengujian validitas dilakukan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA), serta setiap item pertanyaan harus 

mempunyai factor loading  yang ≥ 0,40 (Ferdinand, 2002:131). Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) harus dipenuhi, karena merupakan salah satu syarat 
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untuk dapat menganalisis model dengan Structural Equation Modelling 

(SEM).  

Teknik yang digunakan adalah dengan melihat output dari rotated 

component matrix yang harus ekstrak secara sempurna. Jika masing-masing 

item pertanyaan belum ekstrak secara sempurna, maka proses pengujian 

validitas dengan Factor Analysis harus diulang dengan cara menghilangkan 

item pertanyaan yang memiliki nilai ganda. Hasil dari pengujian validitas 

dapat dilihat pada tabel IV.8. 

Tabel IV.8 
Hasil Faktor Analisis I 

 
Komponen Item 

Pertanyaan 1 2 3 4 5 
Keterangan 

SQ1 0,665     Valid 
SQ2 0,651     Valid 
SQ3 0,486     Valid 
SQ4 0,670     Valid 
SQ5 0,713     Valid 
SQ6 0,726     Valid 
T1  0,699    Valid 
T2  0,734    Valid 
T3  0,675    Valid 
T4  0,627    Valid 
T5  0,662    Valid 
CI1    0,661  Valid 
CI2    0,583  Valid 
CI3    0,665  Valid 
CI4    0,487 0,478 Tidak Valid 
CI5    0,649  Valid 
SC1      Tidak Valid 
SC2   0,611   Valid 
SC3   0,647   Valid 
SC4   0,528   Valid 
SC5   0,685   Valid 
SC6   0,532   Valid 
SC7   0,681   Valid 
L1     0,572 Valid 
L2     0,496 Valid 
L3     0,648 Valid 
L4     0,424 Valid 
L5     0,614 Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2006 
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Berdasarkan hasil factor analysis ada dua item pertanyaan yang 

dikeluarkan peneliti karena dianggap tidak memenuhi persyaratan validitas. 

Pada tabel IV.8 dapat dilihat bahwa ada satu indikator atau item pertanyaan 

yang memiliki korelasi ganda, yaitu item pertanyaan Corporate Image 4 

(CI4). Kemudian ada satu item pertanyaan yang tidak mengukur dimensi yang 

seharusnya adalah item pertanyaan Switching Cost 1 (SC1). Pertanyaan 

tersebut dikeluarkan mengingat masih ada item pertanyaan lain yang mampu 

mengukur konstruk yang diteliti. Setelah item pertanyaan tersebut 

dikeluarkan, maka didapatkan hasil factor analysis seperti yang terlihat pada 

tabel IV.8. 

Tabel IV.9 
Hasil Faktor Analisis II 

 
Komponen Item 

Pertanyaan 1 2 3 4 5 
Keterangan 

SQ1 0,684     Valid 
SQ2 0,648     Valid 
SQ3 0,503     Valid 
SQ4 0,682     Valid 
SQ5 0,714     Valid 
SQ6 0,716     Valid 
T1   0,711   Valid 
T2   0,732   Valid 
T3   0,662   Valid 
T4   0,633   Valid 
T5   0,696   Valid 
CI1     0,695 Valid 
CI2     0,616 Valid 
CI3     0,710 Valid 
CI5     0,695 Valid 
SC2  0,626    Valid 
SC3  0,656    Valid 
SC4  0,511    Valid 
SC5  0,708    Valid 
SC6  0,550    Valid 
SC7  0,666    Valid 
L1    0,550  Valid 
L2    ,0559  Valid 
L3    0,680  Valid 
L4    0,491  Valid 
L5    0,707  Valid 
Sumber: Data primer yang diolah, 2006 
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Berdasarkan data diatas maka data dapat dikatakan valid, karena 

setiap item pertanyaan yang menjadi indikator masing-masing variabel telah 

ekstrak secara sempurna. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat kestabilan dari alat pengukur untuk 

mengukur suatu gejala. Semakin tinggi suatu reliabilitas alat ukur, maka 

semakin stabil alat tersebut mengukur suatu gejala. Untuk mengukur 

reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha 

dipilih karena merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas yang paling 

popular dan indeks konsistensi yang cukup sempurna. Nilai alpha 0,8 sampai 

1,0 dikategorikan reliabelnya baik. Sedangkan antara 0,6 sampai 0,79 berarti 

reliabilitasnya diterima, dan jika nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,6 

dikategorikan reliabilitasnya kurang baik (Sekaran, 2000:312). 

 

Tabel IV.10 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Service Quality 0,805  Baik 
Trust 0,814  Baik 
Corporate Image 0,749  Diterima 
Switching Cost 0,755  Diterima 
Customer Loyalty 0,761  Diterima 

                          Keterangan: Data primer yang diolah, 2006 
 

Dari hasil pengujian reliabilitas variabel penelitian pada tabel IV.10 

dengan menggunakan bantuan program SPSS  for windows versi 13.0, dapat 

disimpulkan bahwa semua instrumen dinyatakan reliabel karena mempunyai 

nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0,7. 
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C. Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik multivariate 

Structural Equation Modelling (SEM). Menggunakan Structural Equation 

Modelling (SEM) ada beberapa asumsi yang harus diperhatikan sebelum 

melakukan pengujian model dengan pendekatan structural equation modeling, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Kecukupan Sampel 

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 200 

responden. Jumlah sampel tersebut merupakan responden yang memenuhi 

syarat dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Jumlah tersebut juga dinilai 

memenuhi, karena jumlah sampel minimal bagi penelitian yang menggunakan 

alat statistik SEM dengan prosedur Maximum Likehood Estimation (MLE 

yaitu sebesar 5 – 10 observasi untuk setiap parameter yang diestimasi atau  

100–200 responden. Jumlah parameter yang digunakan adalah 36 (28+8). 

Jadi,sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 180 (36X5). 

Supaya lebih aman maka sampel yang diambil sebanyak 200 responden. 

2. Uji Normalitas 

Nilai statistik untuk menguji normalitas menggunakan z value (Critival 

Ratio atau C.R pada output AMOS 4.01) dari nilai skewness dan kurtosis 

sebaran data. Bila nilai C.R lebih besar dari nilai kritis maka dapat diduga 

bahwa distribusi data tidak normal. Nilai kritis untuk C.R dari skewness adalah 

di bawah 2 dan nilai C.R kurtosis di bawah 7.  
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Assessment of normality 
 
                              min      max     skew      c.r.  kurtosis    c.r.  
                           -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
                      L5      1.000    5.000    0.633    3.655    0.054    0.156 
                      L4      1.000    4.000    0.636    3.672    0.430    1.242 
                      L3      1.000    4.000    0.537    3.102    0.617    1.781 
                      L2      1.000    4.000    0.667    3.852    1.350    3.897 
                      L1      1.000    4.000    0.546    3.152    0.293    0.847 
                     SC7      1.000    4.000    0.295    1.705   -0.411   -1.188 
                     SC6      1.000    5.000    0.436    2.518   -0.072   -0.209 
                     SC5      1.000    4.000    0.422    2.435    0.087    0.250 
                     SC4      1.000    5.000    0.852    4.918    0.829    2.392 
                     SC3      1.000    5.000    0.484    2.795   -0.063   -0.180 
                     SC2      1.000    5.000    0.213    1.230   -0.299   -0.864 
                     CI5      1.000    4.000    0.499    2.879    0.248    0.717 
                     CI3      1.000    4.000   -0.267   -1.540   -0.585   -1.688 
                     CI2      1.000    4.000    0.332    1.917    0.237    0.684 
                     CI1      1.000    5.000    0.554    3.197    0.806    2.327 
                      T5      1.000    5.000    0.715    4.129    0.654    1.888 
                      T4      1.000    4.000    0.291    1.681   -0.099   -0.286 
                      T3      1.000    4.000    0.149    0.860   -0.420   -1.212 
                      T2      1.000    5.000    0.546    3.153    1.360    3.925 
                      T1      1.000    4.000    0.595    3.432    0.424    1.225 
                     SQ6      1.000    4.000    0.590    3.407   -0.174   -0.504 
                     SQ5      1.000    4.000    0.638    3.681    0.126    0.363 
                     SQ4      1.000    4.000    0.456    2.633   -0.302   -0.870 
                     SQ3      1.000    5.000    0.738    4.262    0.951    2.744 
                     SQ2      1.000    5.000    0.640    3.693    0.368    1.063 
                     SQ1      1.000    4.000    0.554    3.196    0.040    0.114 
            Multivariate                                         92.410   17.125 

 

Normalitas univariate dan multivariate terhadap data yang digunakan 

dalam analisis ini diuji dengan menggunakan AMOS 4.01. Hasilnya adalah 

seperti yang disajikan dalam tabel IV.11 berikut ini: 

Tabel IV.11 
Assessment of Normality 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2006 

Berdasarkan hasil uji normalitas data terlihat bahwa secara univariate, 

nilai skewness hampir semua konstruk mempunyai nilai C.R. di atas 2, kecuali 

pada item pertanyaan SC7, SC2 dan CI3, CI2, T4, dan T3. Sedangkan kurtosis 

semua konstruk memiliki nilai dibawah 7 yang berarti bahwa secara 

univariate sebaran data dianggap normal. Sementara secara multivariate nilai 

C.R sebaran kurtosis menunjukkan 17,125. Dalam hal ini distribusi data dapat 

dikatakan Moderately non-normal. Walaupun dalam teknik estimasi Maximum 

Likelihood menyarankan sebaiknya asumsi normalitas terpenuhi, tetapi jika 

ternyata asumsi normalitas tidak semuanya terpenuhi, analisis selanjutnya 
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masih bisa dilakukan karena teknik estimasi ini cukup robust, walaupun data 

tersebut sebarannya ada beberapa yang cenderung tidak normal. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang disajikan apa adanya dari 

penelitian yang berasal dari data primer berdasarkan jawaban responden yang 

sangat beragam sehingga sulit untuk memperoleh data yang mengikuti 

distribusi normal multivariate secara sempurna.  

3. Uji Outlier 

Outlier adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim 

yang memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda dari observasi lainnya 

dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal maupun 

variabel kombinasi. Dalam analisis multivariate adanya outlier dapat diuji 

dengan statistic chi square (X2) terhadap nilai mahalanobis distance squared 

pada tingkat signifikansi 0,01 dengan degree of freedom sejumlah variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang dimaksud adalah jumlah item 

pengukuran pada model. Dalam penelitian ini jumlah variabel yang digunakan 

sebanyak 26 indikator variabel. Dengan demikian, apabila terdapat nilai 

mahalanobis distance yang lebih besar dari X2 (26,0.001) = 54,05 maka nilai 

tersebut adalah outlier multivariate. 
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Tabel IV.12 
       Multivariate Outlier 

   
               Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 
 

  Observation    Mahalanobis   
     number       d-squared          p1             p2 
 -------------  -------------  -------------  -------------  
       118           57.181          0.000          0.076 
         9           56.812          0.000          0.004 
        11           55.868          0.001          0.000 
        28           53.205          0.001          0.000 
        16           52.820          0.001          0.000 
        46           52.552          0.002          0.000 
        79           52.480          0.002          0.000 
         

      Sumber: Data primer yang diolah, 2006 

Berdasarkan tabel IV.12 nilai observasi yang dianggap sebagai 

outliers multivariate adalah nilai yang tercetak tebal dan cetak miring. 

Berdasarkan kriteria mahalanobis distance tersebut, terdeteksi nilai yang 

dianggap outliers sebanyak 3 outliers. Namun demikian dari 3 outliers tersebut 

dipertimbangkan tidak seluruhnya merupakan nilai ekstrim yang sangat 

berbeda terlalu jauh pada beberapa nilai outliers tersebut. Apabila 

mempertimbangkan bahwa nilai ekstrim tersebut dapat dideteksi dari adanya 

perbedaan (lonjakan) nilai mahalanobis distance yang cukup besar maka nilai 

yang dianggap outliers hanya sebanyak 3 yaitu observasi no 118, 9, dan 11. 

dengan demikian, nilai outliers tidak akan dikeluarkan dari analisis. Pada 

akhirnya, outliers diputuskan untuk tidak dibuang mengingat jika outliers 

tersebut dikeluarkan dari analisis maka nilai goodness of fit-nya justru akan 

mengalami penurunan sehingga membuang 3 outliers dianggap bukan 

merupakan pilihan yang tepat. Dengan demikian jumlah sampel yang akan 

digunakan tetap sebanyak 200 sampel. 
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4. Uji Goodness of Fit 

Hubungan hipotesis konstruk-konstruk penelitian pada model yang 

diajukan hubungan kausal antar konstruk tersebut. Evaluasi nilai goodness of 

fit dari model struktural yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.13 
Hasil Goodness of Fit Model Struktural 

 

  Indeks Nilai Kritis Hasil Keterangan 

1). X²- Chi Square Diharapkan kecil 417,203    ----- 

2). Probability level £0.05 0,000 Baik 

3). RMSEA £0.08 0,047 Baik 

4). GFI ³0.90 0,870 Marginal 

5). AGFI ³0.90 0,843 Marginal 

6). CMIN/DF £2.0 / £3.0 1,434 Baik 

7). TLI ³0.90 0,915 Baik 

8). NFI ³0.90 0,789 Marginal 

9). CFI ³0.90 0,924 Baik 
10). IFI >0.90 0,925 Baik 

Sumber: Data primer yang diolah, 2006 

Nilai X2 – chi square sebesar 417,203 dengan tingkat signifikansi 

0,000. berdasarkan analisis terhadap goodness of fit secara umum 

menunjukkan bahwa model pengukuran yang digunakan dapat diterima. 

The Root Mean Square Error of Approximation – RMSEA, indeks 

yang digunakan untuk mengkompensasi chi-square statistic dalam sampel 

yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan goodness of fit yang dapat diharapkan 

bila model diestimasi dalam populasi. Nilai penerimaan yang direkomendasi 

RMSEA £ 0,08, model memiliki nilai RMSEA sebesar 0,047 menunjukkan 

nilai kesesuaian yang baik. 
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Goodness of fit index – GFI mencermikan tingkat kesesuaian model 

secara keseluruhan. Dengan tingkat penerimaaan yang direkomendasikan GFI 

³ 0,90, model memiliki nilai GFI sebesar 0,870 sehingga dapat dikatakan 

memiliki tingkat kesesuaian model yang marginal. 

Adjusted goodness of fit index – AGFI sebagai pengembangan indeks 

dari GFI, merupakan indeks yang telah disesuaikan dengan rasio degree of 

freedom model yang diusulkan dengan degree of freedom dari null model. 

Dengan nilai penerimaan yang direkomendasikan AGFI ³ 0,90, model 

memiliki nilai AGFI sebesar 0,843 sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat 

kesesuaian yang marginal. 

The Minimum sampel Discrepancy Function – CMIN/ DF merupakan 

indeks kesesuaian parsimonious yang mengukur hubungan goodness of fit 

model dan jumlah koefisien-koefisien estimasi yang diharapkan untuk 

mencapai tingkat kesesuaian. Dengan nilai yang direkomendasikan CMIN/ DF 

£2,0 atau £3,0 sedangkan model memiliki nilai CMIN/ DF sebesar 1,434 

menunjukkan model fit yang baik. 

Tucker Lewis Index – TLI merupakan alternative incremental fit index 

yang membandingkan model yang diuji dengan baseline. Nilai yang 

direkomendasikan sebagai tingkat kesesuaian yang baik TLI ³0,90, model 

memiliki nilai TLI 0,915 yang menunjukkan model ini memiliki nilai fit yang 

baik. 
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Normed Fit Index – NFI, yaitu membandingkan model yang diuji 

dengan baseline model. Dengan nilai penerimaan yang direkomendasikan 

NFI³0,90, nilai 0,789 menunjukkan model ini memiliki nilai fit yang 

marginal. 

Comparative Fit Index – CFI, yaitu indeks kesesuaian incremental 

yang membandingkan model yang diuji dengan null model. Dengan 

memperhatikan nilai yang direkomendasikan CFI ³ 0,90, model memiliki nilai 

CFI sebesar 0,924 menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik. 

Incremental Fit Index – IFI digunakan untuk mengatasi masalah 

parsimoni dan ukuran sampel. Dengan memperhatikan nilai yang 

direkomendasikan IFI > 0,90, model memiliki nilai IFI sebesar 0,925 

menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik.  

Pengujian tingkat kesesuaian model pada SEM tidak menggunakan 

alat uji statistik tunggal. Berdasarkan kriteria goodness of fit diatas dari model 

yang diestimasi didapatkan nilai kesesuaian yang baik pada semua indeks 

kecuali pada GFI, AGFI, dan NFI yang memiliki nilai marginal. Secara 

keseluruhan disimpulkan bahwa model struktural awal yang diestimasi dapat 

diterima. 

5. Analisis Uji Hipotesis 

Setelah kriteria goodness of fit dapat terpenuhi atas model struktural 

yang diestimasi, selanjutnya analisis terhadap hubungan-hubungan struktur 

model (pengujian hipotesis) dapat dilakukan. Hubungan anatar konstruk dalam 

hipotesis ditunjukkan oleh nilai standardized regression weights. Berdasarkan 

output SEM, degree of freedom yang digunakan sebesar 291. 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisis tingkat signifikansi 

hubungan kausalitas antar konstruk dalam model yang didasarkan pada nilai 

C.R (z-hitung) lebih besar dari atau sama dengan nilai z-tabel (z-hitung ³ z-

tabel). Kemudian, dengan melihat standardized structural (path) coefficients 

dari setiap hipotesis terutama pada kesesuaian arah hubungan path dengan 

arah hubungan yang telah dihipotesiskan sebelumnya. Jika arah hubungan 

sesuai dengan yang dihipotesiskan dan nilai critical ratio-nya juga memenuhi 

persyaratan maka dapat dikatakan bahwa hipotesis yang diuji terbukti. Pada 

jumlah responden lebih dari 120 maka nilai z tabel untuk masing-masing 

tingkat signifikansi adalah: 

1%  = 2,56 

5%  = 1,96 

10% = 1,645 

Tabel IV.14 
Hasil Estimasi Model Struktural 

 
 
Regression Weights: 
 

 
Estimate 
   

 
S.E. 
 

 
C.R.    

   
 
Trust <------------- ServiceQuality 
CorporateImage <----- ServiceQuality 
SwitchingCost <------ ServiceQuality 
SwitchingCost <--------------- Trust 
CustomerLoyalty <---- ServiceQuality 
CustomerLoyalty <---- CorporateImage 
CustomerLoyalty <------------- Trust 
CustomerLoyalty <----- SwitchingCost  

 
0.699 
0.626 
0.300 
0.326 
0.342 
0.079 
0.175 
0.209 

 
0.106 
0.099 
0.104 
0.090 
0.111 
0.083 
0.073 
0.093 

 
6.589    
6.314    
2.891    
3.623    
3.090    
0.951    
2.388    
2.242    

Sumber: Data primer yang diolah, 2006 

 

Pengujian model structural didapatkan hasil pengujian yang signifikan 

untuk semua pengujian hipotesis kecuali pengaruh corporate image terhadap 

customer loyalty. Pengaruh yang paling kuat adalah pengaruh service quality 

terhadap trust yang memiliki nilai CR sebesar 6,589. 
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D. Interpretasi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hubungan antara Service Quality dengan Customer Loyalty  

Hipotesis 1: Service Quality berpengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Service Quality terhadap Customer Loyalty, didapatkan hasil 

nilai CR positif sebesar 3,090 dengan S.E sebesar 0,111. Karena CR > 2,56 

maka menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima pada tingkat signifikan a = 

0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Service Quality berpengaruh 

positif terhadap Customer Loyalty secara signifikan pada tingkat signifikan   a 

= 0,01. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Zeithaml 

et al, (1996) dan Aydin dan Ozer (2005).  

Pelayanan  yang baik yang diberikan oleh Operator Prabayar GSM 

akan mempertinggi minat konsumen untuk membeli lagi, membeli lebih, 

mengurangi sensivitas harga, dan menyatakan kepada orang lain tentang 

pengalaman positifnya. 

2. Hubungan antara Service Quality dengan Trust 

Hipotesis 2: Service Quality berpengaruh positif terhadap Trust. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Service Quality terhadap Trust didapatkan hasil CR sebesar 

6,589 dengan S.E sebesar 0,106. Karena CR > 2,56 maka menunjukkan bahwa 

hipotesis 2 diterima pada tingkat signifikan a = 0,01. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Service Quality berpengaruh positif terhadap Trust secara 

signifikan pada tingkat signifikan   a = 0,01. Hasil tersebut sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Doney dan Cannon (1997) dan Aydin dan Ozer 

(2005).  

Konsumen percaya bahwa dengan pelayanan yang baik yang  saat ini 

diberikan oleh Operator Prabayar GSM maka untuk kedepannya dipercaya 

akan baik pula. Begitu pula sebaliknya jika pelayanan yang diberikan buruk 

maka konsumen menjadi tidak percaya untuk kedepannya. 

3. Hubungan antara Trust dengan Switching Cost  

Hipotesis 3: Trust  berpengaruh positif terhadap Switching Cost. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Trust terhadap Switching Cost didapatkan hasil CR sebesar 

3,623 dengan S.E sebesar 0,090. Karena CR > 2,56 maka menunjukkan bahwa 

hipotesis 3 diterima pada tingkat signifikan a = 0,01. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Trust berpengaruh positif terhadap Switching Cost secara 

signifikan pada tingkat signifikan   a = 0,01. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aydin dan Ozer (2005).  

Dengan adanya trust (kepercayaan), maka akan mengurangi 

kegelisahaan konsumen terhadap pelayanan yang diterimanya, akhirnya 

menjadi penghalang dalam mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

pemilihan kepada Operator Prabayar GSM yang lain. 

4. Hubungan antara Trust dengan Customer Loyalty  

Hipotesis 4: Trust  berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Trust terhadap Customer Loyalty didapatkan hasil CR sebesar 

2,388 dengan S.E sebesar 0,073. Karena CR > 1,96 maka menunjukkan bahwa 
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hipotesis 4 diterima pada tingkat signifikan a = 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Trust berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty 

secara signifikan pada tingkat signifikan   a = 0,05. Hasil tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau dan Lee (1999), Chaudhuri dan 

Holbrook (2001),  dan Aydin dan Ozer (2005).  

Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa trust adalah sebuah 

penggerak (driver) yang mempengaruhi loyalitas merek (Chaudhuri dan 

Holbrook, 2001; Lau dan Lee, 1999). Pendapat ini diperkuat oleh O' 

Shaughnessy dalam Lau dan Lee (1999) yang mengemukakan bahwa hal 

pokok yang mendasari loyalitas adalah kepercayaan. Sebagai konsekuensinya 

jika kepercayaan atas suatu merek tertentu sudah tinggi maka dapat dikatakan 

bahwa hal itu akan berlanjut pada loyalitas pada merek tersebut.  

5. Hubungan antara Corporate Image dengan  Customer Loyalty 

Hipotesis 5: Corporate image  berpengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Corporate Image terhadap Customer Loyalty didapatkan hasil 

CR sebesar 0,951 dengan S.E sebesar 0,083. Karena CR < 1,645 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak pada tingkat signifikan a = 0,1. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara 

Corporate Image terhadap Customer Loyalty. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aydin dan Ozer (2005).  

Pada industri telekomunikasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa 

ketiga Operator Prabayar GSM yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama 
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memiliki Corporate Image yang baik,  sehingga bagi konsumen dalam 

menentukan tingkatan loyalitas lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, 

misalnya diferensiasi pelayanan yang diberikan. 

6. Hubungan antara Service Quality dengan  Corporate image 

Hipotesis 6: Service Quality  berpengaruh positif terhadap Corporate 

Image. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Service Quality terhadap Corporate Image didapatkan hasil 

CR sebesar 6,314 dengan S.E sebesar 0,099. Karena CR > 2,56 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 6 diterima pada tingkat signifikan a = 0,01. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Service Quality berpengaruh 

positif terhadap Corporate Image secara signifikan pada tingkat signifikan   a 

= 0,01. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aydin 

dan Ozer (2005).  

Pelayanan yang memuaskan mencerminkan suatu image (citra) 

perusahaan (Macaulay dan Sarah, 1996: 12). Ketika konsumen merasa puas 

dengan pelayanan yang dibeikan maka hal ini akan berdampak pada image 

yang baik pula. 

7. Hubungan antara Switching Cost  dengan  Customer Loyalty 

Hipotesis 7: Switching Cost  berpengaruh positif terhadap Customer 

Loyalty. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Switching Cost terhadap Customer Loyalty didapatkan hasil 

CR sebesar 2,242 dengan S.E sebesar 0,093. Karena CR > 1,96 maka 
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menunjukkan bahwa hipotesis 7 diterima pada tingkat signifikan a = 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Switching Cost berpengaruh 

positif terhadap Customer Loyalty secara signifikan pada tingkat signifikan   a 

= 0,05. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bloemer 

et al (1998), Burnham et al (2003), dan Aydin dan Ozer (2005).  

Konsumen yang telah mengumpulkan informasi untuk mengurangi 

kegelisahannya tentang kesalahan dalam pembelian akan menggunakan semua 

pengalaman pembelian yang sebelumnya yang dinamakan dengan ”post-

purchase cognitive dissonance” (Etzel et al dalam Aydin dan Ozer, 2005). 

Dalam proses ini, jika konsumen akan memilih merek, maka akan 

membandingkan merek yang dipilih dengan merek sebelumnya. Untuk itu, 

konsumen yang ingin mengurangi ”post-purchase cognitive dissonance” 

memilih merek yang telah digunakan sebelumnya (Klemperer dalam Aydin 

dan Ozer, 2005).  

8. Hubungan antara Service Quality dengan  Switching Cost 

Hipotesis 8: Service Quality  berpengaruh positif terhadap Switching 

Cost. 

Berdasarkan hasil analisis model struktural yang menguji hubungan 

pengaruh antara Service Quality terhadap Switching Cost didapatkan hasil CR 

sebesar 2,891 dengan S.E sebesar 0,104. Karena CR > 2,56 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 8 diterima pada tingkat signifikan a = 0,01. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Service Quality berpengaruh 

positif terhadap Switching Cost secara signifikan pada tingkat signifikan         
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a = 0,01. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sharma 

dan Patterson  (2000), Simon et al (2005), dan Aydin dan Ozer (2005).  

Switching Cost (biaya perpindahan) berpengaruh penting terhadap 

Service Quality dalam menentukan loyalitas konsumen, jika Service Quality 

yang diberikan oleh Operator Prabayar GSM jelek, maka akan memperendah 

biaya perpindahan yang berarti memberikan pemilihan bagi konsumen untuk 

memilih Operator Prabayar GSM yang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Aydin dan Ozer (2005). Hasil pengujian goodness-of-fit atas model yang diajukan 

menunjukkan hasil yang baik. Berikut ini adalah urutan hasil pengukuran model 

penelitian ini: c2 = 417,203; probabilitas = 0,000; RMSEA = 0,047; GFI = 0,870 ; 

AGFI = 0,843; CMIN/DF = 1,434; TLI = 0,915; NFI= 0,789; CFI = 0,924; IFI = 

0,925. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aydin dan Ozer (2005), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Service Quality berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty. 

Dengan demikian hipotesis pertama, yaitu Service Quality berpengaruh 

positif terhadap Customer Loyalty terdukung secara empiris, yaitu dengan 

nilai CR positif sebesar 3,090 dengan S.E sebesar 0,111. Karena CR > 2,56 

maka menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima pada tingkat signifikan a = 

0,01. 

2. Service Quality berpengaruh positif terhadap Trust.  

Dengan demikian hipotesis kedua, yaitu Service Quality berpengaruh 

positif terhadap Trust terdukung secara empiris, yaitu dengan nilai CR positif 

sebesar 6,589 dengan S.E sebesar 0,106. Karena CR > 2,56 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima pada tingkat signifikan a = 0,01. 
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3. Trust  berpengaruh positif terhadap Switching Cost.  

Dengan demikian hipotesis ketiga, yaitu Trust  berpengaruh positif 

terhadap Switching Cost terdukung secara empiris, yaitu dengan nilai CR 

positif sebesar 3,623 dengan S.E sebesar 0,090. Karena CR > 2,56 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima pada tingkat signifikan a = 0,01. 

4. Trust  berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty.  

Dengan demikian hipotesis keempat, yaitu Trust  berpengaruh positif 

terhadap Customer Loyalty terdukung secara empiris, yaitu dengan nilai CR 

positif sebesar 2,388 dengan S.E sebesar 0,073. Karena CR > 1,96 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 4 diterima pada tingkat signifikan a = 0,05. 

5. Corporate Image  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Customer Loyalty. 

Dengan demikian hipotesis kelima, yaitu Corporate Image  

berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty ditolak, yaitu dengan nilai CR 

positif sebesar 0,951 dengan S.E sebesar 0,083. Karena CR < 1,645 maka 

menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak pada tingkat signifikan a = 0,01. 

6. Service Quality  berpengaruh positif terhadap Corporate Image.  

Dengan demikian hipotesis keenam, yaitu Service Quality  

berpengaruh positif terhadap Corporate Image terdukung secara empiris, yaitu 

dengan nilai CR positif sebesar 6,314 dengan S.E sebesar 0,099. Karena CR > 

2,56 maka menunjukkan bahwa hipotesis 6 diterima pada tingkat signifikan a 

= 0,01. 
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7. Switching Cost  berpengaruh positif terhadap Customer Loyalty.  

Dengan demikian hipotesis ketujuh, yaitu Switching Cost  berpengaruh 

positif terhadap Customer Loyalty terdukung secara empiris, yaitu dengan 

nilai CR positif sebesar 2,242 dengan S.E sebesar 0,093. Karena CR > 1,96 

maka menunjukkan bahwa hipotesis 7 diterima pada tingkat signifikan a = 

0,05. 

8. Service Quality  berpengaruh positif terhadap Switching Cost.  

Dengan demikian hipotesis kedelapan, yaitu Service Quality  

berpengaruh positif terhadap Switching Cost terdukung secara empiris, yaitu 

dengan nilai CR positif sebesar 2,891 dengan S.E sebesar 0,104. Karena CR > 

2,56 maka menunjukkan bahwa hipotesis 8 diterima pada tingkat signifikan a 

= 0,01. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada teknologi dan layanan 

GSM Prabayar saja. 

2. Penelitian ini tidak meneliti persepsi konsumen yang menyatakan bahwa 

ketiga Operator GSM Prabayar sama-sama memiliki corporate image 

yang baik. 

3. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa FE UNS, sehingga generalisasi 

hasil penelitian ini terbatas untuk Mahasiswa FE UNS.  
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C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Ada baiknya dalam penelitian yang akan datang juga melibatkan jenis 

layanan Pascabayar dan operator seluler yang berteknologi CDMA supaya 

diketahui perbedaan tingkatan loyalitas selain pada Operator Prabayar 

GSM. 

2. Mengingat dalam penyebaran kuesioner terdapat fenomena responden 

yang berpindah Operator Seluler, maka untuk penelitian yang akan datang 

fenomena ini perlu diuji lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan tingkatan loyalitas diantara kedua kelompok tersebut.  

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap customer loyalty kecuali corporate image, sedangkan 

service quality merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap customer loyalty.  Dari hasil tersebut dapat disarankan bagi 

perusahaan supaya lebih meningkatkan service quality misalnya dengan 

meningkatkan jangkauan wilayahnya menjadi lebih luas dan kualitas 

sinyalnya lebih baik daripada Operator Prabayar GSM yang lain 

mengingat variabel ini mempunyai pengaruh terbesar terhadap customer 

loyalty, sedangkan untuk corporate image perlu dipertahankan walaupun 

tidak signifikan, namun masih memiliki pengaruh positif meskipun 

nilainya rendah. 
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