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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan

judul “Pengaruh Online food delivery, Halal Awareness, Kualitas Produk, Terhadap

Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan”. Penelitian ini merupakan penelitian

yang dilakukan secara survey dengan menggunakan kuesioner secara online.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang sudah pernah

melakukan pembelian makanan secara online. Jumlah sampel diambil dari populasi

yang memenuhi syarat dengan menggunakan tehnik Non-Probability sampling

dengan menggunakan Purposive Sampling. Menurut Hair et.al, (2010) Jumlah

sampel yang representative adalah tergantung jumlah indikator dikali 5 (5 x jumlah

indikator dan 10 x jumlah indikator) dalam penelitian ini antara 125 – 250.

Pembahasan analisis pada penelitian ini dimulai dengan melakukan analisa

deskriptif karakteristik responden dan analisis deskriptif jawaban responden

terhadap variabel-variabel penelitian yang diajukan dengan tujuan untuk

memperoleh gambaran jawaban dari responden. Analisis secara statistika pada

penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Peneliti memilih

untuk menggunakan AMOS 23 untuk menjamin akurasi dari pehitungan.
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4.1 Analisis Deskriptif Responden

4.1.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap 173

responden, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik responden

sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Table 1 4.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, dapat disampaikan responden dalam

penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden dalam

penelitian ini sebagian besar adalah perempuan sebanyak 110

responden atau 63.2% dan laki-laki sebanyak 64 responden atau 36.8%.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat

Yogyakarta yang mengisi kuesioner secara online dari penelitian ini

merupakan perempuan.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin

Frekuensi Persen
Laki-Laki 64 37%
Perempuan 109 63%
Total 173 100%
Sumber : Data primer diolah dengan spss
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2. Usia
Table 2 4.2 Usia

Berdasarkan usia, dapat disampaikan responden dalam penelitian ini

sebagai berikut :

Dari data tabel 4.2 usia diatas dapat dilihat bahwa rentan usia yang

mengisi kuesioner yang terlah disebarkan oleh peneliti Antara 16 – 40

tahun. Tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa yang paling sering

manggunakan Online food delivery ada pada rentan usia Antara 20 – 27

tahun .

Tabel 4.2
Usia

Frekuensi Persen
16 1 0,6%
18 6 3,5%
19 5 2,9%
20 11 6,4%
21 26 15%
22 25 14,5%
23 23 13,3%
24 16 9,2%
25 18 10,4%
26 15 8,7%
27 14 8,1%
28 3 1,7%
29 1 0,6%
30 3 1,7%
32 1 0,6%
33 2 1,2%
39 2 1,2%
40 1 0,6%
Total 173 100%
Sumber : Data primer diolah dengan SPSS
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3. Pekerjaan

Table 34.3 Pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, dapat disampaikan responden dalam penelitian

ini sebagai berikut :

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian

ini sebagian besar merupakan mahasiswa sebanyak 110 atau 63.2% .

4. Pendidikan
Table 44.4 Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, dapat disampaikan responden dalam

penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pekerjaan

Frekuensi Persen
Mahasiswa 109 63%
Pegawai Negeri 9 5.2%
Pelajar 22 12.7%
Swasta 22 12.7%
Wirausaha 11 6.4%
Total 173 100%
Sumber : Data primer diolah dengan SPSS

Tabel 4.4
Pendidikan
Frekuensi Persen

D3 5 2.9%
S1 103 59.5%
S2 35 20.2%
SMA 30 17.3%
Total 173 100%
Sumber : Data primer diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa sebanyak 59,5% responden

yang paling banyak menigisi kuesioner yang telah di sebar merupakan

mahasiswa S1. Kesimpulan yang dapat ditarik yang paling sering

menggunakan Online food delivery untuk melakukan pemberlian

makanan secara online adalah mahasiswa S1 dan S2.

5. Penghasilan
Table 5 4.5 Penghasilan

Berdasarkan penghasilan, dapat disampaikan responden dalam

penelitian ini sebagai berikut :

Berdasarkan tabel 4.5 penghasilan dari responden paling banyak adalah

kurang dari Rp. 2.000.000 dengan jumlah 115 atau 66.5%. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa yang paling sering menggunakan Online food

delivery adalah yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 2.000.000

dan Rp.2.000.000 – Rp.5.000.000.

6. Jumlah pembelian makanan secara online perbulan
Table 64.6 Penggunaan

Berdasarkan Jumlah pembelian makanan secara online perbulan, dapat

di identifikasi responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penghasilan

Frekuensi Persen
< Rp. 2.000.000 115 66.5%
> Rp. 10.000.000 6 3.5%
Rp. 2.000.000 - Rp. 5.000.000 43 24.9%
Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.00 9 5.2%
Total 173 100%
Sumber : Data primer diolah dengan SPSS
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Berdasarkan tabel 4.6 dapat ditarik kesimpulan bahwa responden

penelitian ini melakukan pembelian secara online paling banyak <10x

setiap bulannya dengan jumlah 139 atau sebesar 80.3%.Responden

yang melakukan pembelian secara online > 10 x sebanyak 34 atau

19.7%.

4.1.2 Deskriptif Variabel Penelitian

Dalam memberikan gambaran mengenai variable-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini digunakan tabel statistic deskriptif. Berikut

merupakan analisis deskriptif variable Online food delivery, Halal

Awareness, Kualitas Produk, Kepuaasan Pelanggan dan Loyalitas

Pelanggan. Kriteria penilaian menggunakan Interval Skala dengan interval:

Interval = Skor Maksimum-Skor Minimum
Kelas Interval

Interval = 5-1 = 0,8
5

Tabel 4.7
Kategori Penilaian Responden Terhadap Variabel

Interval Kategori
1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah
1,80 s/d 2,59 Rendah
2,70 s/d 3,39 Agak Tinggi
3,40 s/d 4,19 Tinggi
4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi

Tabel 4.6
Penggunaan
Frekuensi Persen

< 10 x 139 80.3%
> 10 x 34 19.7%
Total 173 100%
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
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Table 74.7 Kategori Penilaian Responden Terhadap Variabel

1. Variabel Online food delivery

Berdasarkan hasil analisis tentang penilaian responden terhadap variable

Loyalitas Pelanggan sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Deskriptif Variabel Loyalitas Pelanggan

Item Variabel Rata-Rata Kategori
Saya bersedia merekomendasikan kepada
orang lain untuk membeli kuliner di
Yogyakarta

3,93 Tinggi

Keyanikan saya tentang kuliner di
Yogyakarta tidak akan berubah.

3,96 Tinggi

Saya tidak akan merubah preferensi saya
meskipun ada rekomendasi yang lain. 4,00 Tinggi

Saya akan kembali membeli kuliner di
Yogyakarta. 4,03 Tinggi

Saya akan membeli kembali lebih sering
kuliner di Yogyakarta 3,87 Tinggi

Variabel Loyalitas Pelanggan 3,96 Tinggi
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Table 84.8 Deskriptif Variabel Loyalitas Pelanggan

Dari tabel 4.8 diatas dari 173 responden yang telah menjadi sampel

dalam penelitian ini, Menunjukan bahwa variable loyalitas pelanggan

termasuk dalam kategori Tinggi (Mean : 3,96).

2. Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan hasil analisis tentang penilaian responden terhadap variable

Kepuasan Pelanggan mendapatkan hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.9
Deskriptif Variabel Kepuasan Pelanggan

Item Variabel Deskriptif Variabel Kepuasan Pelanggan Rata-Rata Kategori
Saya Senang dengan kuliner yang ada di
Yogyakarta

4,07 Tinggi

Saya merasa puas dengan kuliner yang ada
di Yogyakarta

4,04 Tinggi

Saya menerima lebih banyak dari pada
ekspektasi saya terhadap kuliner di
Yogyakarta

3,96 Tinggi

Secara Keseluruhan saya merasa puas
dengan kuliner yang ada di Yogyakarta

3,99 Tinggi

Variabel Kepuasan Pelanggan 4,02 Tinggi
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Table 94.9 Deskriptif Variabel Kepuasan Pelanggan

Dari tabel 4.9 diatas dari 173 responden yang telah menjadi sampel

dalam penelitian ini, Menunjukan bahwa variable Kepuasan pelanggan

termasuk dalam kategori Tinggi (Mean : 4,02)

3. Online food delivery

Berdasarkan hasil analisis data penilaian responden terhadap variabel

Online food delivery mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10
Deskriptif Variabel Online food delivery

Item Variabel Table 104.10 Deskriptif Variabel Online food delivery Rata-Rata Kategori
Menggunakan Online food delivery sangat
menyenangkan. 4,03 Tinggi

Saya bisa menghemat uang dengan melihat
perbandingan harga di Online food delivery 3,77 Tinggi

Saya menggunakan layanan OFD dapat
membantu saya untuk mengerjakan hal-hal
lainnya.

3,98 Tinggi

Saya memiliki pengalaman dalam
menggunakan layanan Online food delivery. 3,90 Tinggi

Secara keseluruhan dalam penggunaan OFD
dapat mempermudah transaksi. 3,87 Tinggi

Saya merasa OFD sangat berguna. 3,89 Tinggi
Variabel Online food delivery 3,91 Tinggi
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
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Dari tabel 4.10 diatas dari 173 responden yang telah menjadi sampel

dalam penelitian ini, Menunjukan bahwa variable Online food delivery

termasuk dalam kategori Tinggi (Mean : 3,91)

4. Halal Awareness

Berdasarkan hasil analisis tentang penilaian responden terhadap variable

Halal Awareness sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut :
Table 114.11 Deskrip tif Variabel Halal Awareness

Tabel 4.11
Deskriptif Variabel Halal Awareness

Item Variabel Rata-Rata Kategori
Saya mengerti apa itu halal. 3,98 Tinggi
Sangat penting untuk mengkonsumsi
makanan halal. 4,05 Tinggi

Saya akan memperhatikan logo halal ketika
akan memakan sesuatu. 4,03 Tinggi

Sebagai seorang muslim saya akan selalu
mengkonsumsi makanan halal. 4,01 Tinggi

Mengkonsumsi makanan halal merupakan
bagian dari ketaatan kepada islam. 3,97 Tinggi

Saya menyakini mengkonsumsi makanan
yang tidak halal itu merupakan dosa. 3,93 Tinggi

Variabel Halal Awareness 3,995 Tinggi
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS
Dari tabel 4.11 diatas dari 173 responden yang telah menjadi sampel

dalam penelitian ini, Menunjukan bahwa variable Halal Awareness

termasuk dalam kategori Tinggi (Mean : 3,995)

5. Kualitas Produk

Berdasarkan hasil analisis tentang penilaian responden terhadap variable

Kualitas Produk sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut :
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Table 124.12 Deskriptif Variabel Kualitas Produk

Tabel 4.12
Deskriptif Variabel Kualitas Produk

Item Variabel Rata-Rata Kategori
Rasa dari makanan di Yogyakarta enak. 3,95 Tinggi
Saya menyukai karena banyak menu yang
ditawarkan. 4,02 Tinggi

Saya menyukai aroma dari kuliner di
Yogyakarta sangat menarik. 3,95 Tinggi

Saya menyukai Presentasi makanan secara
visual menarik dan unik. 3,99 Tinggi

Saya senang dengan porsi makanan di
Yogyakarta cukup banyak dan dapat
memuaskan rasa lapar saya.

4,02 Tinggi

Saya menyukai kuliner di Yogyakarta
karena higienis dan bersih. 3,95 Tinggi

Makanan ketika sampai kepada saya masih
pada suhu yang hangat. 3,94 Tinggi

Variabel Kualitas Produk 3,98 Tinggi
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS

Dari tabel 4.12 diatas dari 173 responden yang telah menjadi sampel

dalam penelitian ini, Menunjukan bahwa variable Kualitas Produk

termasuk dalam kategori Tinggi (Mean : 3,98)

4.2 Uji Kualitas Data
Uji kualitas data dua hal, Normalitas data dan Outlier. Uji normalitas data

dengan melihat pada nilai critical ratio (c.r) untuk kurtosis (keruncingan) maupun

skewness (kemencengan) diantara -2,58 sampai ± 2,58 maka distribusi tersebut

normal. Data outlier dapat dilihat melalui nilai mahalonobis distance yang memiliki

nilai p1 dan p2. Suatu data termasuk outlier jika nilai p1 dan p2 yang dihasilkan

bernilai <0,05.

4.2.1 Normalitas Data
Uji normalitas data dengan melihat pada nilai critical ratio (c.r)

untuk kurtosis (keruncingan) maupun skewness (kemencengan) diantara -
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2,58 sampai ± 2,58 maka distribusi tersebut normal. Berikut Hasil dari Uji

Normalitas Data:

Table 134.13 Uji Normalitas Data Tabel 4.13
Uji Normalitas Data

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.
Halal6 2,000 5,000 -,144 -,771 -,585 -1,570
Halal5 2,000 5,000 -,185 -,994 -,707 -1,897
Halal4 2,000 5,000 -,100 -,535 -,845 -2,269
Halal3 2,000 5,000 -,233 -1,249 -,588 -1,577
Halal2 3,000 5,000 -,062 -,336 -,713 -1,914
Halal1 3,000 5,000 ,017 ,090 -,455 -1,221
Produk1 2,000 5,000 -,276 -1,479 ,020 ,055
Produk2 2,000 5,000 -,396 -2,126 ,485 1,302
Produk3 2,000 5,000 -,216 -1,157 ,096 ,259
Produk4 2,000 5,000 -,410 -2,203 ,317 ,852
Produk5 2,000 5,000 -,408 -2,192 -,031 -,084
Produk6 2,000 5,000 -,317 -1,704 -,283 -,759
Produk7 2,000 5,000 -,178 -,958 -,067 -,181
Online6 2,000 5,000 -,374 -2,007 ,260 ,698
Online5 2,000 5,000 -,171 -,919 -,132 -,355
Online4 2,000 5,000 -,298 -1,599 ,086 ,231
Online3 2,000 5,000 -,292 -1,568 ,612 1,644
Online2 2,000 5,000 -,069 -,372 -,391 -1,049
Online1 2,000 5,000 -,385 -2,069 ,323 ,866
Loyal5 2,000 5,000 -,011 -,056 -,311 -,835
Loyal4 3,000 5,000 -,047 -,251 -,936 -2,513
Loyal3 2,000 5,000 -,203 -1,089 -,456 -1,225
Loyal2 2,000 5,000 -,095 -,509 -,926 -2,485
Loyal1 2,000 5,000 -,284 -1,524 -,340 -,912
Puas4 2,000 5,000 -,409 -2,194 ,801 2,149
Puas3 2,000 5,000 -,216 -1,157 ,096 ,259
Puas2 2,000 5,000 -,409 -2,196 ,518 1,390
Puas1 2,000 5,000 -,334 -1,791 ,426 1,143
Multivariate 10,876 1,745
Sumber : Data primer diolah dengan Amos 23

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dapat diketahui bahwa data yang

digunakan dalam analisi telah memenuhi syarat normal secara multivariate
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dan unvariate karena nilai critical ratio (c.r) untuk kurtosis (keruncingan)

maupun skewness (kemencengan) berada dalam rentang yang

diperbolehkan yaitu ± 2,58.

4.2.2 Outlier

Data yang bersifat outlier dapat dilihat melalui nilai mahalonobis

distance yang memiliki nilai p1 dan p2 <0,05. Berikut hasil data observation

dari AMOS 23. Peneliti menggunakan p2 sebagai patokan untuk melihat

data outlier. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa tidak ada data yang

menjadi outlier karena keseluruah berada pada nilai > 0,05. Hasil lengkap

dari uji outlier dapat dilihat pada lampiran 6 hasil uji normalitas dan outlier.

4.3 Uji Konfirmatori

Confirmatory Factor Analysis (CFA) bertujuan untuk menguji apakah

variabel yang sedang diteliti benar akurat tergabung dalam satu variabel faktor atau

konstruk (Hair et.al, 2007). Analisis faktor konfirmatori merupakan suatu teknik

yang dapat digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas.

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) konstruk atau variabel laten, variabel

loyalitas dengan 5 indikator, variabel kepuasan dengan 4 indikator, variabel Online

food delivery dengan 6 indikator, variabel halal Awareness dengan 6 indikator dan

variabel kualitas produk dengan 7 indikator. Berikut merupakan hasil dari uji

konfirmatori :
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Tabel 4.14
Hasil Uji Konfirmatori

Variabel

Kriteria Table 144.14 Hasil Uji Konfirmatori

KetChi-
Square

(χ2)
P RMSEA GFI AGFI CFI TLI RMR

Loyalitas
Pelanggan 2,052 0,842 0,000 0,995 0,986 1,000 1,018 0,006 Good

Fit
Kepuasan
Pelanggan 3,429 0,180 0,064 0,990 0,949 0,995 0,985 0,009 Good

Fit
Online
Food
Delivery

10,028 0,348 0,026 0,982 0,958 0,998 0,996 0,011 Good
Fit

Halal
Awareness 12,669 0,178 0,049 0.976 0,943 0,993 0,988 0,013 Good

Fit
Kualitas
Produk 16,259 0,298 0,031 0,973 0,947 0,996 0,994 0,013 Good

Fit
Sumber : Data dioleh dengan AMOS 23

Dari tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa secara variabel seluruh

indikator yang digunakan untuk membangun konstruk dalam penelitian

dapat dinyatakan baik atau Good Fit. Hal ini dapat dilihat dari nilai

probabilitas yang didapatakan oleh setiap variabel diatas dari 0,05. Nilait

tertinggi ada pada loyalitas pelanggan dengan probabilitas 0,849.Sehingga

seluruh variabel dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan dan

kecermatan sebuah alat untuk dalam melakukan fungsi ukurannya.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan convergent validity

atau validitas konvergen. Validitas konvergen dapat dinilai dari loading

factor, standardized loading estimate harus ≥ 0,50 atau idealnya 0,70. Hasil

dari perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini:
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Table 154.15 Hasil Uji Validitas

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator Loading
Factor

Nilai
Kritis Keterangan

Loyal

Loyal1 0,744 0,5 Valid
Loyal2 0,815 0,5 Valid
Loyal3 0,622 0,5 Valid
Loyal4 0,714 0,5 Valid
Loyal5 0,729 0,5 Valid

Puas

Puas1 0,776 0,5 Valid
Puas2 0,883 0,5 Valid
Puas3 0,628 0,5 Valid
Puas4 0,738 0,5 Valid

Online

Online1 0,761 0,5 Valid
Online2 0,586 0,5 Valid
Online3 0,685 0,5 Valid
Online4 0,685 0,5 Valid
Online5 0,820 0,5 Valid
Online6 0,799 0,5 Valid

Halal

Halal1 0,726 0,5 Valid
Halal2 0,744 0,5 Valid
Halal3 0,765 0,5 Valid
Halal4 0,750 0,5 Valid
Halal5 0,777 0,5 Valid
Halal6 0,761 0,5 Valid

Produk

Produk1 0,703 0,5 Valid
Produk2 0,727 0,5 Valid
Produk3 0,747 0,5 Valid
Produk4 0,746 0,5 Valid
Produk5 0,726 0,5 Valid
Produk6 0,727 0,5 Valid
Produk7 0,703 0,5 Valid

Sumber : data primer diolah dengan AMOS

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh

indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Pada setiap

variable Loyaliyas, Kepuasan, Online food delivery, Halal Awareness, dan

Kualitas Produk Memiliki nilai Factor Loading diatas 0,5 (ƛ >0,5).
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4.3.2 Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas merupakan salah satu indikator dalam validitas

konvergent sehinggan menggunakan construct reliability dan variance

extracted. Construct reliability ≥ 0,70 menunjukan bahwa reliabilitas dari

konstruk baik, sedangkan reliabilitas dengan 0,60 - 0,70 masih dapat

diterima dengan syarat validitas dalam model baik. Nilai variance extracted

≥ 0,50 merupakan petunjuk adanya konvergen yang baik. Nilai variance

extracted harus dihitung untuk setiap konstruk laten. Adapun besarnya nilai

construct reliability dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

= (∑ )(∑ ) + ∑
Nilai variance extract dapat dihitung dengan menggunakan nilai

standardized loading dengan rumus sebagai berikut :

= (∑ )(∑ ) + ∑
Table 164.16 Hasil Uji Relibilitas

Tabel 4.16
Hasil Uji Relibilitas

No Indikator Variance
Extracted

Construct
Reacility

Value Status Value Status
Cut Off ≥ 0.5 Cut Off ≥ 0.7

1 Loyalitas Pelanggan 0,53068 Reliabel 0,84926 Reliabel
2 Kepuasan Pelanggan 0,58121 Reliabel 0,84664 Reliabel
3 Online food delivery 0,52823 Reliabel 0,86899 Reliabel
4 Halal Awareness 0,56549 Reliabel 0,88630 Reliabel
5 Kualitas Produk 0,52611 Reliabel 0,88590 Reliabel
Sumber : Data primer diolah dengan Excel
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4.4 Uji Kesesuaian Model Struktur ( Goodness Of Fit /GOF )
Table 174.17 Hasil Pengujian Kesesuaian Model (GOF)
Dalam pengujian GOF pada SEM secara umum tidak memiliki satu uji

statistic terbaik yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap kekuatan

suatu model. Sehingga para peneliti telah mengembangakn beberapa ukuran GOF

yang dapat digunakan secara bersamaan atau dikombinasikan. Berikut hasil

pengujian GOF pada penelitian ini :

1. Chi square (χ2) Statistic. Merupakan sebuah model yang diuji dan dapat

disimpulkan sebagai model yang baik, jika memiliki nilai χ2 rendah.

Nilai Chi square (χ2) adalah 382,065 yang masih tergolong baik

sehingga dapat dikatakan model penelitian ini baik.

2. Goodness of Fit Index (GFI). Indeks yang dihasilkan mencerminkan

tingkat kesesuaian dari model yang dihitung dari residual kuadrad dari

model yang diprediksi dibandingkan dengan data yang sebenarnya.

Nilai yang mendekati 1 atau ≥ 0,90 mengartikan memiliki kesesuaian

Tabel 4.17
Hasil Pengujian Kesesuaian Model (GOF)

Ukuran Kategori Model
Penelitan

Model

Chi-Square (χ2) Diharapkan kecil 382,065 FIT
Probabilitas (P) > 0,05 0,057 FIT
Root Mean Square Eror of
Approximation (RMSEA)

< 0,08 0,027 GOOD FIT

Root Mean Square Residual (RMR) < 0,05 0,022 GOOD FIT
Goodness of Fit Index (GFI) ≥ 0,90 0,868 MARGINAL

FIT
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) ≥ 0,90 0,842 MARGINAL

FIT
Tucker Lewis Index (TLI) ≥ 0,90 0,982 GOOD FIT
Comparative Fit Index (CFI) ≥ 0,90 0,984 GOOD FIT

Sumber : Data primer diolah dengan AMOS 23



59

yang baik. Nilai Goodnes Of Fit pada penelitian ini 0,868 sehingga

menunjukkan model yang marginal fit

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) pengembangan dari GFI, yang

disesuaikan dengan rasio dari degree of freedom model yang diajukan

dengan degree of freedom dari null model. Nilai yang

direkomendasikan adalah AGFI > 0,90. Sedangkan nilai AGFI pada

penelitian ini 0,842 sehingga model masih menunjukkan marginal fit.

4. Root Means Square Residual (RMR) and Standardized Root Mean

Residual (SRMR). RMR adalah rata-rata dari residual antara individual

observed dan kovarian dan varians yang diestimasi. Dalam penelitian

ini nilai RMR adalah 0,022 hal ini menunjukan model good fit.

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) merupakan

indeks yang digunakan dalam mengukur kesesuaian model untuk

menggantikan chi-square statistic dalam jumlah sampel yang besar.

Nilai RMSEA < 0,08 mengindikasikan indeks yang baik. Nilai RMSEA

pada penelitian ini adalah 0,027 menunjukan model good fit.

6. Comparative Fit Index (CFI) indeks kesesuaian incremental, yang

membandingkan model yang akan diuji dengan null model. Indeks ini

sangat baik dalam mengukur tingkat penerimaan model, karena seperti

CMIN/DF. Nilai penerimaan yang direkomendasikan adalah CFI >

0,95. CFI pada penelitan ini dikatakn good fit karena memiliki nilai >

0,95 yaitu 0,984
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7. Trucker Lewis Index (TLI) merupakan suatu indeks kesesuaian

incremental yang membandingkan model yang diuji dengan null model.

Indeks kesesuaian ini kurang dipengaruhi oleh ukuran sampel. Nilai

penerimaan yang direkomendasikan adalah TLI > 0,90. Sedangkan nilai

TLI pada penelitian ini 0,982 sehingga model penelitian good fit.

4.5 Uji Hipotesis
Table 184.18 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.18
Hasil Uji Hipotesis

Standaridized S.E. C.R. P
Puas <--- Online 0,353 0,117 3,074 0,002
Puas <--- Produk 0,415 0,127 3,619 ***
Puas <--- Halal 0,193 0,1 2,132 0,033
Loyal <--- Online 0,264 0,13 2,274 0,023
Loyal <--- Produk 0,290 0,144 2,455 0,014
Loyal <--- Halal 0,180 0,104 2,093 0,036
Loyal <--- Puas 0,275 0,153 1,98 0,048
Sumber : Data Primer diolah dengan AMOS 23

Berdasarkan tabel 4.18 diatas hasil pengolahan data AMOS 23 dapat dilihat

bahwa nilai CR pada hubungan memiliki untuk p dibawah 0,05. Dengan demikian

dapat ditarik kesimpulan bahwa :
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Table 194.19 Hasil uji hipotesis

Tabel 4.19
Hasil uji hipotesis

No Hipotesis P Value Hipotesis Keterangan

1
Pengaruh positif Kepuasan
Pelanggan terhadap
Loyalitas Pelanggan

0,048 H1 Diterima

2

Pengaruh positif Online
food delivery (OFD)
terhadap Kepuasan
Pelanggan

0,002 H2 Diterima

3

Pengaruh positif Online
food delivery (OFD)
terhadap Loyalitas
Pelanggan

0,023 H3 Diterima

4
Pengaruh positif Halal
Awareness terhadap
Kepuasan Pelanggan

0,033 H4 Diterima

5
Pengaruh positif Halal
Awareness terhadap
Loyalitas Pelanggan

0,036 H5 Diterima

6
Pengaruh positif Kualitas
produk terhadap Kepuasan
Pelanggan

0,000 H6 Diterima

7
Pengaruh positif Kualitas
produk terhadap Loyalitas
Pelanggan

0,014 H7 Diterima

4.5.1 Hipotesis Pertama (H1) Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh yang

positif terhadap Loyalitas Pelanggan

Hipotesis H1 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memiliki

pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Pada tabel 4.19 dapat

terlihat bahwa nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,048 < 0,05 dari

nilai batas signifikansi yang ditentukan. Sehingga hipotesis 1 yang
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menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap loyalitas pelanggan.

4.5.2 Hipotesis Kedua (H2) Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh

yang positif terhadap Kepuasan Pelanggan

Hipotesis H2 menyatakan bahwa Online food delivery (OFD)

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Pada tabel 4.19

dapat terlihat bahwa nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,002 < 0,05

dari nilai batas signifikansi yang ditentukan. Sehingga hipotesis 2 yang

menyatakan bahwa Online food delivery memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan pelanggan.

4.5.3 Hipotesis Ketiga (H3) Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh

yang positif terhadap Loyalitas Pelanggan

Hipotesis H3 menyatakan bahwa Online food delivery (OFD)

memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Pada tabel 4.19

dapat terlihat bahwa nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,023 < 0,05

dari nilai batas signifikansi yang ditentukan. Sehingga hipotesis 3 yang

menyatakan bahwa Online food delivery memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap loyalitas pelanggan.

4.5.4 Hipotesis Keempat (H4) Halal Awareness memiliki pengaruh yang

positif terhadap Kepuasan Pelanggan

Hipotesis H4 Halal menyatakan bahwa Halal Awareneess memiliki

pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Pada tabel 4.19 dapat

terlihat bahwa nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,033 < 0,05 dari



63

nilai batas signifikansi yang ditentukan. Sehingga hipotesis 4 yang

menyatakan bahwa halal awareness memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepuasan pelanggan.

4.5.5 Hipotesis Kelima (H5) Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif

terhadap Loyalitas Pelanggan

Hipotesis 5 atau H5 menyatakan bahwa Halal Awareness memiliki

pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Pada tabel 4.19 dapat

terlihat bahwa Halal Awreness terhadap Loyalitas Pelanggan memiliki nilai

probabilitas 0,036 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Sehingga hipotesis 5 yang menyatakan bahwa halal awareness memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

4.5.6 Hipotesis Keenam (H6) Kualitas Produk memiliki pengaruh yang

positif terhadap Kepuasan Pelanggan

Hipotesis 6 atau H6 menyatakan bahwa Kualitas Produk memiliki

pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Pada tabel 4.19 dapat

terlihat bahwa Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan memiliki nilai

probabilitas 0,000 <0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Sehingga hipotesis 6 yang menyatakan bahwa kualitas produk memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
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4.5.7 Hipotesis Ketujuh (H7) Kualitas Produk memiliki pengaruh yang

positif terhadap Loyalitas Pelanggan

Hipotesis 7 atau H7 menyatakan bahwa kualitas produk memiliki

pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Pada tabel 4.19 dapat

dilihat bahwa kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan memiliki nilai

0,014 <0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan. Sehingga hipotesis

7 yang menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

4.6 Pembahasan Hipotesis

Pengujian terhadap tujuh hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini

berhasil menerima seluruh hipotesis yang diajukan berdasarkan oleh data yang telah

dilakukan. Pembahasan berikut ini merupakan penjelasan secara teoritis dan

dukungan empiris terhadap pengujian hipotesis dan analisis pengaruhnya.

4.6.1 Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas

pelanggan (H1)

Dari hasil pengujian hipotesis HI dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,048 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Kepuasan pelanggan memiliki nilai Standaridized yang cukup besar atau

cukup kuat dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap kuliner yang

ada di Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai estimate

puas terhadap loyal yaitu 0,275.

Sekaligus hal ini menjawab rumusan masalah yang terakhir, yaitu

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas
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pelanggan. Faktor kepuasan pelanggan tentu menjadi faktor yang cukup

penting dalam meningkatkan loyalitas. Berdasarkan temuan ini dapat

disimpulkan bila kepuasan pelanggan meningkat maka akan turut

meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

Temuan dari penelitian ini mendukung penelitin terdahulu, yang telah

dilakukan Carpenter & Fairhurst, (2005) di Southeastern university di US

yang menemukan bahwa Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang

positif terhadap loyalitas pelanggan. Temuan ini juga sejalan dengan (Oliver,

1999) yang mejelaskan bahwa Kepuasan pelanggan dan Loyalitas pelanggan

saling berpengaruh.

4.6.2 Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

Kepuasan Pelanggan (H2)

Dari hasil pengujian hipotesis H2 dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,002 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Onliner food delivery memiliki nilai Standaridized yang cukup besar atau

cukup kuat dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kuliner yang

ada di Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai estimate

OFD terhadap kepuasan yaitu 0, 353. Sekaligus hal ini menjawab rumusan

masalah yang pertama, yaitu Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh

yang positif terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan temuan ini dapat

disimpulkan bila kuliner yang ada diyogyakarta menggunakan layanan

Online food delivery maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap

kuliner yang ada di Yogyakarta.
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Temuan ini mendukung temuan dari penelitian Ishak, (2008) yang

menjelaskan adanya hubungan antara kepuasan pelanggan dalam belanja

online dengan penyebab berupa karakteristik situs dan hasil dari setelahnya

akan mendapatkan konsumen yang komit dan dapat melakukkan komunikasi

WOM.

Faktor Online food delivery dapat meningkatkan kepuasan pelanggan

karena pada zaman milenial yang serba online saat ini banyak orang yang

lebih memilih diam dirumah atau di kantor untuk dapat menghemat waktu

mereka daripada harus meluangkan waktu mereka untuk membeli makanan.

Pada analisis deskriptif karakteristik responden pada tabel 4.3 mengenai

pekerjaan bisa dilihat bahwa yang paling banyak menggunakan Online food

delivery adalah mahasiswa, pelajar serta pekerja swasta yang pada umumnya

sering menghasbiskan waktu di satu tempat untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.

4.6.3 Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

Loyalitas Pelanggan (H3)

Dari hasil pengujian hipotesis H2 dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,023 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Online food delivery memiliki nilai Standaridized yang cukup besar atau

cukup kuat dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap kuliner yang

ada di Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai estimate

OFD terhadap loyal yaitu 0,264.
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Sekaligus hal ini menjawab rumusan masalah yang keempat, yaitu

Online food delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

loyalitas pelanggan. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bila kuliner

yang ada diyogyakarta menggunakan layanan Online food delivery maka

akan meningkatkan Loyalitas Pelanggan terhadap kuliner yang ada di

Yogyakarta.

Temuan dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu Melis et

al., (2015) yang menemukan bahwa pengalaman yang cukup banyak atau

lebih dari satu kali pembelian akan dapat menyebabkan loyalitas ke sebuah

toko online, terutama mereka akan puas jika banyak pilihan yang ditawarkan

oleh toko online tersebut.

Online food delivery tentu saja dapat meningkatkan loyalitas

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan karena cukup banyak faktor yang

memperngaruhinya seperi pelanggan dapat membandingkan harga dari

beberapa restoran, dapat menghemat waktu mereka dan juga hal kenyamanan

yang menurut peneliti menjadi faktor penting. Dari tabel 4.6 mengenai

penggunaan dari analisis deskriptif dapar dilihat bahwa setiap responden telah

lebih dari satu kali menggunakan Online food delivery bahkan 34 diantaranya

sudah lebih dari sepuluh kali penggunaan. Serta pada tabel 4.2 mengenai

penghasilan dapat dilihat bahwa 115 responden memiliki penghasilan <Rp.

2.000.000 hal ini menunjukan bahwa mereka sangat senang menggunakan

Online food delivery karena faktor perbandingan harga yang ada didalamnya.
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4.6.4 Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan

Pelanggan (H4)

Dari hasil pengujian hipotesis H4 dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,033 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Halal awareness memiliki nilai Standaridized yang paling rendah tetapi

masih cukup kuat dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kuliner

yang ada di Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai

estimate halal awareness terhadap kepuasan yaitu 0,193.

Sekaligus hal ini menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu halal

awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan Pelanggan.

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bila kuliner yang ada diyogyakarta

bila memiliki sertifikat halala tau logo halal dapat meningkatkan kepuasan

pelanggan terhadap kuliner yang ada diyogyakarta.

Temuan dari penelitian ini mendukung temuan dari penelitian

sebelumnya Maulan, (2016) yang menemukan bahwa kesadaran produk halal

mempengaruhi kesetian konsumen terhadap produk halal dan yang lebih

penting adalah dapat memastikan konsumen akan tetap setia kepada system

perbankan Islam.

Meski halal awareness memiliki pengaruh yang cukup rendah dalam

mempengaruhi loyalitas pelanggan tetapi tentu hal ini menjadi menarik. Hal

ini terjadi bisa saja karena di zaman milenial saat ini tidak banyak orang yang

memperhatiakan logo halal merupakan sebuah hal penting. Mungkin bisa

sebaliknya mereka tidak perlu memperhatikan logo halal yang ada pada suatu
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makanan karena mereka sudah mengetahui apa itu halal dan mereka

menyakini makanan yang mereka konsumsi itu merupakan makanan yang

halal.

4.6.5 Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas

pelanggan (H5)

Dari hasil pengujian hipotesis H5 dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,036 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Halal awareness memiliki nilai Standaridized yang cukup rendah tetapi

masih cukup kuat dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kuliner

yang ada di Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai

estimate halal awareness terhadap loyal yaitu 0,180.

Sekaligus hal ini menjawab rumusan masalah yang keenam, yaitu

Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas

pelanggan. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bila kuliner yang ada

diyogyakarta bila memiliki sertifikat halalatau logo halal dapat meningkatkan

loyalitas pelanggan terhadap kuliner yang ada diyogyakarta.

Penelitian ini tidak mendukung temuan penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Prastiwi & Auliya, (2016) yang berjudul Apakah Halal

Awareness dapat meningkatkan Repurchase Intention ? . Penelitian ini dapat

menjelaskan bahwa Variabel Halal Awareness tidak berpengaruh secara

langsung repurchase intention, tetapi dengan mediasi brand loyalty dapat

memberikan hubungan antara halal awareness dan repurchase intention.
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Sedangkan dalam penelitian ini mendapati temuan bahwa halal awareness

berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas pelanggan.

4.6.6 Kualitas Produk memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan

Pelanggan (H6)

Dari hasil pengujian hipotesis H6 dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,000 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Kualitas produk memiliki nilai Standaridized yang paling tinggi atau paling

kuat dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap kuliner yang ada di

Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai estimate kualitas

produk terhadap puas yaitu 0,415.

Sekaligus hal ini menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu

kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan

pelanggan. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bila kuliner yang ada

diyogyakarta memiliki produk yang baik dari segi rasa, tampilan dan porsi

maka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kuliner yang ada di

Yogyakarta.

Temuan dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah

dilakukan oleh Hidayat, (2009) yang melakukan penelitian terhadap

konsumen nasabah Bank Mandiri di Jawa Timur menjelaskan bahwa kualitas

produk memliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dimana Bank

Mandiri selalu melakukan inovasi untuk produk Tabungan Mandiri. Sejalan

dengan penelitian Tsiotsou, (2006) melakukan penelitian terhadap produk
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sepatu olahraga menjelaskan bahwa kualitas produk yang dirasakan oleh

konsumen memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan konsumen.

4.6.7 Kualitas Produk memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas

pelanggan (H7)

Dari hasil pengujian hipotesis H7 dapat terlihat bahwa nilai yang

didapatkan adalah 0,014 < 0,05 dari nilai batas signifikansi yang ditentukan.

Kualitas produk memiliki nilai Standaridized yang cukup tinggi atau cukup

kuat setelah H6 dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap kuliner

yang ada di Yogyakarta, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 dengan nilai

estimate kualitas produk terhadap loyal yaitu 0,290. Sekaligus hal ini

menjawab rumusan masalah yang kelima, yaitu Kualitas Produk memiliki

pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan temuan ini

dapat disimpulkan bila kuliner yang ada diyogyakarta memiliki produk yang

baik dari segi rasa, tampilan dan porsi maka dapat meningkatkan loyalitas

pelanggan terhadap kuliner yang ada di Yogyakarta.

4.7 Pembaruan

Dalam penelitian ini mendapatkan beberapa pembaruan yang sepengetahuan

peneliti belum pernah dilakukan. Pembaruan yang bisa didapatkan dalam penelitian

ini adalah mengintegrasikan antara Online Food Delivery dengan Halal Awareness

kedalam suatu model penelitian. Serta penelitian ini dapat digunakan sebagai

rujukan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian sebelumnya yang

digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini juga masih belum menggunakan

keduanya secara bersamaan.
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Dalam penelitian (Yeo et al., 2017) yang meneliti tentang sikap konsumen

dan niat perilaku konsumen terhadap layanan online food delivery. Serta

mendapatkan hasil bahwa sikap dan perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa

indikator yatu motivasi hedonis, motivasi menghemat uang, motivasi menghemat

waktu, dan pengalaman yang dimiliki sebelum melakukan pembelian dapat

mempengaruhi konsumen dalam menggunakan layanan online food delivery. Tetapi

dalam penelitian tersebut masih belum mengintegrasikan online food delivery

dengan halal awareness.

Dari segi halal awareness penelitian dari (Ahmad et al., 2013) yang meneliti

tentang halal food awareness terhadap konsumen muslim yang ada di Malaysia

dalam menentukan outlet yang akan dipilih. Hasil dari penelitian tersebut

ditemukan bahwa kesadaran konsumen terhadap makanan halal dipengaruhi oleh

pengetahuan yang dimiliki tentang konsep halal. Dalam memiliki outlet konsumen

selalu memperhatikan harga, rasa selain itu mereka juga memperhatikan logo dan

sertifikan halal yang dimiliki oleh outlet tersebut. Dalam penelitian ini belum

menggunakan online food delivery sebagai salah satu variabel yang diteliti.
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