
    BAB IV 

      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan memaparkan analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas 

Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Word Of Mouth melalui Kepuasan Pelanggan Jasa 

Transportasi Ojek Online di Yogyakarta”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Deskriptif gambaran umum responden dan penilaian terhadap variabel-variabel penelitian. 

2. Analisis Structural Equation Model (SEM) yang terdiri dari uji kualitas data, uji 

konfirmatori, convergent validity, dan composite reliability, uji kesesuaian (GOF) 

structural dan uji hipotesis. 

 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan cara memberikan kuesioner secara online kepada respoden yaitu para pelajar, 

mahasiswa dan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi ojek online. Dalam 

penelitian ini disebarkan 150 kuesioner pada 150 responden. Hasil dari pengisian kuesioner 

yang diisi secara online oleh responden sebanyak 146 kuesioner. Kuesioner yang terjawab 

lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 146 kuesioner. Rincian hasil 

perolehan kuesioner pada penelitian ini dapat dilihat di lampiran rekapitulasi data. Setelah 

data terkumpul, kemudian data di editing, lalu diberi coding serta di tabulating. Kemudian 

selanjutnya dianalisisdengan bantuan komputer melalui program SPSS dan AMOS. 

4.1     Gambaran Umum Responden 

           Berdasarkan hasil penelitian pengambaran responden yang telah dilakukan 

terhadap 150 responden, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.1.   Jenis Kelamin Responden 

   Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini   

diklasifikasikan sebagai berikut: 

 

 

 



                                                 Tabel IV.1 

                                   Jenis Kelamin Responden 

No 

Jenis 

Kelamin Jumlah Presentase 

1 Pria 61 41,80% 

2 Wanita 85 58,20% 

Total   146 100% 

                          Sumber : Data Primer, Diolah, 2018. 

  Berdasarkan Tabel IV.1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah wanita dengan jumlah 85 responden atau 58.2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden pelanggan transportasi Ojek Online dalam 

penelitian ini adalah kaum wanita. 

4.1.2. Pekerjaan Responden 

Distribusi pekerjaan penelitian ini sebagai berikut : 

                                               Tabel IV.2 

                                 Distribusi Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Swasta 45 30,8% 

2 Pegawai Negeri Sipil 3 2,1% 

3 Pelajar/Mahasiswa 82 56,2% 

4 Ibu Rumah Tangga 10 6,8% 

5 Wiraswata 6 4,1% 

Total   146 100,00% 

Sumber : Data Primer, Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar kaum pelajar/mahasiswa dengan jumlah 82 

responden atau 56.2%. Sebagian kecil adalah Pegawai Negri Sipil dengan jumlah 3 

responden atau 2.1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini mayoritas adalah pelajar/mahasiswa 

1.1.3. Usia Responden 

            Distribusi usia responden penelitian ini sebagai berikut : 

 



 

                                     Tabel IV.3 

                                    Distribusi Usia Responden 

No Usia (thn) Jumlah Persentase 

1 <15 1 0,70% 

2 15-20 64 50,80% 

3 21-25 27 18,50% 

4 26-30 28 19,20% 

5 31-35 19 13,20% 

6 36-40 7 5% 

Total   146 100% 

 

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar berusia antara 15-20 tahun sebanyak 64 

responden atau 50.8% dan sebagian kecil berusia < 15 sebanyak 1 responden atau 

0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa usia pengguna jasa transportasi ojek online pada 

penelitian ini mayoritas pada usia pelajar/mahasiswa.  

4.1.4. Tingkat Pendidikan Responden 

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel IV.4 

Distribusi Pendidikan Responden 

No  Pendidikan Jumlah 

      

Persentase 

1 SD 1 0,70% 

2 SMP 1 0,70% 

3 SMA 62 42,50% 

4 D3 4 2,70% 

5 S1 72 49,30% 

6 S2 6 4,10% 

    146 100,00% 
 

 

Berdasarkan Tabel IV.4 tersebut dapat di ketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan S1 dengan jumlah 72 responden 



atau 49.3% dan sebagian kecil berpendidikan SMP dan SD dengan jumlah 1 

responden atau 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi tingkat pendidikan 

responden pelanggan transportasi ojek online, mayoritas tingkat pelajar atau 

mahasiwa 

4.1.5. Rata-rata Penghasilan Perbulan Responden 

  Distribusi penghasilan penghasilan perbulan, maka responden dalam 

penelitian ini disklasifikasikan sebagai berikut : 

                                                   Tabel IV.5 

                        Rata-rata Penghasilan Perbulan Responden 

No Penghasilan Perbulan Jumlah Persentase 

1 < 2.000.000 77 52,70% 

2 
2.000.000 - 5.000.000 

36 24,70% 

3 
5.000.000 - 10.000.000 

25 17,10% 

4 > 10.000.000 8 5,50% 

    146 100,00% 

          Sumber : Data Primer, Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel IV.5 tersebut dapat di ketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini yaitu sebagian besar memiliki penghasilan perbulan <2jt dengan jumlah 

77 responden atau 52.7% dan sebagian kecil memiliki penghasilan >10jt dengan 

jumlah 8 responden atau 5.5%. Hal ini menunjukkan bahwa penghasilan perbulan dari 

responden yang merupakan pelanggan transportasi ojek online, mayoritas adalah para 

pelajar/mahasiswa.  

Data hasil pengisian kuesioner selanjutnya dianalisis dengan penilaian 

responden dan Structural Equation Model (SEM) setelah data diuji validitas, 

reliabilitas dan outlier. Berdasarkan hasil analisis dengan SEM diperoleh hasil sebagai 

berikut 

4.2. Penilaian Responden TerhadapVariabel-Variabel Penelitian 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, variabel yang dinilai oleh 

responden adalah kualitas pelayanan, harga, kepuasan dan WOM (word of mouth). 

Kriteria penilaian menggunakan Interval Skala dengan interval : 



Interval  =  

Interval  =       = 0,8 

                                                 Tabel IV.6 Skala Interval 

 

 

 

 

4.2.1 Variabel Kualitas Pelayanan 

      Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, 

penilaian terhadap Kualitas Pelayanan dapat disampaikan pada tabel berikut : 

Tabel IV.7 

Penilaian Responden terhadap Kualitas Pelayanan 

No Daftar Pertanyaan Rata-rata Keterangan 

1. Menurut saya Ojek Online menggunakan sepeda motor yang relative 

baik. 

4,0616 Tinggi 

2. Menurut saya driver melengkapi pakaian ojek online dan atribut 

kendaraan sesuai standar kepolisian Republik Indonesia 

4,0548 Tinggi 

3. Menurut saya Driver mengantarkan pelanggan ketempat tujuan dengan 

tepat 

4,0890 Tinggi 

4. Menurut saya kemampuan pelayanan driver dapat dipercaya dalam 

menjaga keselamatan berkendara 

4,0342 Tinggi 

5. Menurut saya driver Ojek Online memberkan solusi terhadap keluhan 

konsumen 

3,9452 Tinggi 

6. Menurut saya Driver Ojek Online menjemput dan mengantarkan 

pelanggan dengan tepat waktu 

4,0274 Tinggi 

7. Menurut saya perilaku sopan ketika melayani pelanggan harus 

dilakukan drive ojek online 

4,2329 Sangat 

Tinggi 

8. Menurut saya Driver ojek online memberikan rasa aman dan nyaman 

kepada pelanggan 

4,0616 Tinggi 

9. Menurut saya berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan harus 

dilakukan driver ojek online 

4,2055 Sangat 

Tinggi 

10. Menurut saya driver Ojek Online selalu mendengarkan keinginan dan 

keluhan konsumen 

4,0205 Tinggi 

  Kualitas Pelayanan 4,0733   

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Interval Kategori 

1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah 

1,80 s/d 2,59 Rendah 

2,70 s/d 3,39 Cukup Tinggi 

3,40 s/d 4,19 Tinggi 

4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi 



Berdasarkan tabel diatas dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui secara umum skor jawaban responden menilai kualitas pelayanan  adalah 

4,0733 yang artinya tinggi dengan skor tertinggi 4,2329  yaitu pada item pertanyaan 

tentang sikap sopan driver dalam melayani pelanggan  lalu untuk skor terendah yaitu 

3,9452 dalam item pertanyaan apakah driver Ojek Online memberkan solusi 

terhadap keluhan konsumen. 

4.2.2 Variabel Persepsi Harga 

        Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, 

penilaian terhadap Harga dapat disampaikan pada tabel berikut : 

Tabel IV.8 Penilaian Responden terhadap Harga 

No Daftar Pertanyaan Rata-Rata Keterangan 

1

. 

Menurut saya, tarif  Ojek Online terjangkau masyarakat 

3,7534 

Tinggi 

2 Menurut saya, tarif Ojek Online yang ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang 

tersedia 3,8014 

Tinggi 

3

. 

Menurut saya, pada saat menggunakan jasa Ojek Online tarif yang ditetapkan 

sesuai dengan layanan yang diberikan. 3,9041 

Tinggi 

4

. 

Tarif Ojek Online sangat bersaing dengan ojek konvensional 

4,0342 

Tinggi 

5 Tarif Ojek Online sesuai dengan manfaat yang saya harapkan pada saat 

menggunakannya. 
3,9589 

Tinggi 

  Harga 3,8904 Tinggi 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui secara umum responden menilai skor Persepsi Harga adalah 3,8904 artinya 

tinggi dengan skor tertinggi 4,0342 yaitu pada item pertanyaan apakah tarif ojek online 

sangat bersaing dengan ojek konvensional lalu untuk skor terendah 3,7534 terdapat 

pada item pertanyaan apakah tarif ojek online terjangkau masyarakat. 

4.2.3 Variabel Kepuasan 

Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, 

penilaian terhadap Kepuasan dapat disampaikan pada tabel berikut: 

Tabel IV.9 Penilaian Responden terhadap Kepuasan 

No Daftar Pertanyaan Rata-Rata Keterangan 

1

. 

Pelayanan yang diberikan Ojek Online sesuai dengan keinginan saya. 

4,0616 

Tinggi 



2 Kinerja pelayanan Ojek Online yang diterima oleh pelanggan sangat baik. 
4,0479 

Tinggi 

3

. 

Pelayanan yang diberikan Ojek Online cepat dan tepat sesuai dengan harapan 

saya 4,1027 

Tinggi 

4

. 

Saya merasa puas dengan kondisi kendaraan yang digunakan Ojek Online 

4,0137 

Tinggi 

5 Harga yang di tampilkan di aplikasi jelas, sesuai dengan harapan saya 
4,1096 

Tinggi 

  Kepuasan  4,0671 Tinggi 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan tabel diatas dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui secara umum responden menilai kepuasan dengan skor 4,0671 artinya tinggi 

dengan skor tertinggi 4,1027 yang terdapat pada item pertanyaan harga yang di 

tampilkan di aplikasi jelas, sesuai dengan harapan saya lalu untuk skor terendah 

4.0137 pada item pertanyaan Saya merasa puas dengan kondisi kendaraan yang 

digunakan Ojek Online. 

4.2.4  Variabel Word Of Mouth (WOM) 

Berdasarkan analisis perhitungan terhadap data yang di jawab responden, 

penilaian terhadap Word Of Mouth dapat disampaikan pada tabel berikut: 

Tabel IV.10 

Penilaian Responden terhadap Word of Mouth 

No Daftar Pertanyaan Rata-Rata Keterangan 

1. 
Tidak keberatan untuk menceritakan hal-hal positif tentang layanan Ojek Online 

4,0671  Tinggi 

2 
Tidak keberatan menceritakan hal-hal positif tentang tarif layanan Ojek Online 

4,2466 Sangat Tinggi 

3. Tidak keberatan menceritakan tentang mudahnya memesan Ojek Online 4,2945 Sangat Tinggi 

4. Tidak keberatan menceritakan tentang keramahan dari driver Ojek Online 4,2740 Sangat Tinggi 

5 Tidak keberatan menceritakan tentang ketepatan driver dalam mengantarkan ke 

tempat tujuan 

4,2945 Sangat Tinggi 

  Word of Mouth 4,2726 Sangat Tinggi 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan Tabel IV.10 dari 146 responden yang diambil sebagai sampel, 

diketahui secara umum responden menilai skor Word of Mouth 4,2726 sangat tinggi 

artinya baik dengan skor tertinggi 4,2945 yang terdapat pada item pertanyaan tidak 

keberatan menceritakan tentang mudahnya memesan Ojek Online dan ketepatan 

driver dalam mengantarkan ke tempat tujuan lalu yang memiliki skor terendah 4.0671 

yaitu terdapat pada item pertanyaan tidak keberatan untuk menceritakan hal-hal positif 

tentang layanan Ojek Online. 



4.3 Analisis SEM ( Structural Equation Modeling)  

       Analisis SEM yang dilakukan untuk penelitian ini melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

4.3.1 Uji Kualitas Data 

Untuk menguji apakah data layak untuk dianalisis maka perlu dilakukan 

pengujian kualitas data. Pengujian ini terdiri dari 2 hal yaitu Uji Normalitas dan Outlier 

evaluasi yang dipakai untuk tujuan tersebut jika angka CR skewness atau angka CR 

kurtosis ada diantara -2,58 sampai +2,58 maka distribusi dapat dikatakan normal. 

Namun jika angka ada dibawah -2,58 atau diatas 2,58 distribusi dapat dikatakan tidak 

normal. Hasil uji kualitas data dengan melihat kriteria normalitas secara rinci dapat 

dilihat pada tabel. 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data selanjutnya adalah dengan menggunakan analisa dari nilai 

skewness dan kurtosis data. Skewness adalah ukuran yang lebih cenderung unuk 

melihat distribusi data secara grafik. Perhitungannya sebagai berikut : 

Tabel IV.11 Hasil Perhitungan Skewness 

Variable min max skew c.r.  kurtosis c.r. 

PLY10 1 5 -0,241 -1,189 0,579 1,428 

PLY9 2 5 -0,404 -1,993 1,021 2,283 

PLY8 2 5 -0,704 -2,486 1,026 2,294 

PLY7 2 5 -0,192 -0,947 1,023 2,287 

WOM5 1 5 -0,518 -2,555 0,753 1,684 

KPS5 1 5 -0,516 -2,545 0,566 1,266 

PLY6 1 5 -0,113 -0,557 0,729 1,630 

PLY5 1 5 -0,414 -2,042 1,005 2,247 

HRG5 2 5 -0,306 -1,509 1,093 2,444 

HRG4 2 5 -0,193 -0,952 0,144 0,322 

HRG3 2 5 -0,458 -2,259 1,109 2,48 

HRG1 1 5 -0,415 -2,047 0,898 2,008 

HRG2 2 5 -0,426 -2,101 1,027 2,296 

KPS4 2 5 -0,409 -2,018 0,952 2,129 

PLY4 2 5 -0,375 -1,850 1,048 2,343 

PLY1 2 5 -0,237 -1,169 0,878 1,963 

PLY2 2 5 -0,220 -1,085 0,985 2,203 

PLY3 1 5 -0,263 -1,297 1,064 2,379 

WOM4 1 5 -0,459 -2,264 1,104 2,469 

WOM3 2 5 -0,294 -1,450 0,728 1,628 

WOM2 2 5 -0,299 -1,475 0,627 1,402 

WOM1 1 5 -0,477 -2,353 1,158 2,589 

KPS1 3 5 0,295 1,455 0,951 2,127 



KPS2 2 5 -0,399 -1,968 0,631 1,411 

KPS3 2 5 -0,162 -0,799 0,862 1,927 

Multivariate         11,315 1,861 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Hasil uji normalitas yang di tunjukkan pada tabel oleh nilai Skewness & 

Critical Ratio (CR) diatas tidak ada yang melampaui ± 2,58 dengan demikian 

normalitas data dapat diterima untuk analisis lebih lanjut.  

 

 

4.3.1.2. Uji Outlier 

Outlier adalah data yang memiliki nilai sangat jauh dari nilai umumnya atau 

dengan kata lain memiliki nilai yang ekstrem. Uji ini bertujuan apakah data yang 

diperoleh terdapat yang jauh menyimpang dari data yang lain (harus tersebar secara 

homogen). Data yang diluar kesamaan lain harus dikeluarkan dari kelompok. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa angka koefisien mahalanobis d-

squared berada antara 10,080-81,858 angka tersebut berada pada lampiran 6. 

4.3.2    Analisis Faktor Konfirmatori (ConfirmatoryFactor Analysis) 

Analisis faktor konfirmatori merupakan sebuah teknik unuk menguji 

kebenaran teori. Pada analisis ini bertujuan untuk menguji unidimensionalitas dari 

indikator-indikator pembentuk masing-masing variabel laten. Variabel-variabel laten 

atau konstruk yang digunakan pada model penelitian ini terdiri dari 4 variabel laten 

dengan jumlah keseluruhan terdiri dari 25 indikator. 

4.3.2.1 Uji Konfirmatori dengan Goodness Of Fit  

Variabel atas indikator ada 4 yang di gunakan untuk penelitian yaitu Kualitas 

Pelayanan, Harga, Kepuasan dan Word Of Mouth. Setelah dilakukan analisis dengan 

menggunakan program SPSS Amos maka hasilnya sebagai berikut : 

Tabel IV.12 

Goodness of Fit untuk masing-masing variabel (Uji Konfirmatory) 

Variabel  X2 sangat 

kecil 

P 

(≥0,05) 

CMIN/DF 

≤ 2 

RMSEA≤ 

0,08 

GFI ≥ 

0,90 

TLI ≥ 

0,90 

CFI ≥ 

0,90 

Ket 



Kualitas 

Pelayanan 43,141 0,056 1,246 0,075 0,915 0,942 0,922 Baik 

Harga 6,287 0,053 1,521 0,057 0,945 0,948 0,947 Baik 

Kepuasan 12,265 0,051 1,452 0,079 0,968 0,918 0,959 Baik 

Word of Mouth 6,495 0,053 1,954 0,074 0,929 0,915 0,943 Baik 

Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tabel diatas dapat diketahui variabel-

variabel laten merupakan penjabaran dari indikator-indikator yang digunakan. 

 

 

4.3.2.2 Uji Konfirmatori melalui Convergent Validity (CV) dan Composite Reliability 

(CR) 

  Uji pengukuran Convergent Validity (CV) dan Composite Reliability (CR) 

dilakukan dengan mengetahui nilai minimal yang di tetapkan untuk mengindikasi 

bahwa konstruk pada Converget Validity dapat di terima sebesar < 0.05 sedangkan 

pada Composite Reliability sebesar > 0.7. Hasil pengujian Convergent Validity dan 

Composite Reliability adalah sebagai berikut : 

Tabel IV.13  

Hasil Pengujian Convergent Validity dan Composite Reliability 

Indikator  Ɛi  

Convergent validity Composite 

Reliable  
Keterangan  CR  p 

Pelayanan    0,814 Reliabel 

PLY1 0,482 0,768        1,000 0,000   valid 

PLY2 0,585 0,658 4,883 0,000   valid 

PLY3 0,590 0,652 4,783 0,000   valid 

PLY4 0,782 0,388 5,331 0,000   valid 

PLY5 0,681 0,536 5,146 0,000   valid 

PLY6 0,510 0,740 4,392 0,000   valid 

PLY7 0,377 0,858 3,587 0,000   valid 

PLY8 0,698 0,513 5,116 0,000   valid 

PLY9 0,398 0,842 3,746 0,000   valid 

PLY10 0,367 0,865 3,506 0,000   valid 

Harga   0,849 Reliabel 

HRG1 0,759 0,424        1,000 0,000   valid 

HRG2 0,858 0,264 10,305 0,000   valid 

HRG3 0,506 0,744 5,670 0,000   valid 

HRG4 0,693 0,520 7,887 0,000   valid 



HRG5 0,792 0,373 9,244 0,000   valid 

Kepuasan    0,776 Reliabel 

KPS1 0,704 0,504       1,000 0,000   valid 

KPS2 0,807 0,349 7,618 0,000   valid 

KPS3 0,542 0,706 5,463 0,000   valid 

KPS4 0,569 0,676 5,874 0,000   valid 

KPS5 0,560 0,686 5,648 0,000   valid 

Word of 

Mouth   0,883 Reliabel 

WOM1 0,825 0,319        1,000 0,000   valid 

WOM2 0,837 0,299 11,699 0,000   valid 

WOM3 0,781 0,390 10,173 0,000   valid 

WOM4 0,746 0,443 9,407 0,000   valid 

WOM5 0,686 0,529 8,425 0,000   valid 

           Sumber : Analisis data primer, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian Convergent Validity dan Composite Reliability 

pada tabel dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator dan konstruk laten dalam 

penelitian ini dinyatakan memenuhi persyaratan pengukuran validitas/tepat. Hal ini  

dapat diketahui P < 0.05 dan koefisien Composite Reliability >0,70 sehingga seluruh 

pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel kualitas 

pelayanan, harga, kepuasan dan WOM adalah reliabel. 

4.4 Analisis Struktural 

Analisis struktural adalah  untuk menguji  dan menganalisis kecocokan model 

secara keseluruhan (Goodness of Fit) agar dapat membuat prediksi hubungan struktural 

antar variabel. Hasil dan gambaran tentang uji model struktural (StructuralEquation 

Modelling), sebagaimana disampaikan pada gambar IV.1 ( initial SEM) sebagai di 

gambarkan pada gambar IV.1 dibawah ini. Berdasarkan hasil analisis output path 

diagram secara urutan dapat di ketahui rincian hasil pengujian GOF sebagai berikut: 



 

Gambar IV.1 Model Struktural Initial (awal) 

Ringkasan tentang kriteria penilaian dan hasil-hasil analisis berdasarkan 

gambar IV.1 adalah seperti hasil uji ada pada tabel IV.14 dibawah ini : 

Tabel IV.14 

Hasil Pengukuran GOF pada model Awal 

Goodness of 

Fit Index Cut Off Value 

Hasil 

Analisis Keterangan 

Chi – Square Diharapkan 

kecil 

814,969 Kurang Sesuai 

Probability ≥ 0,05 0,000 Kurang Sesuai 

CMIN/DF ≤ 2,00 3,030 Kurang Sesuai 

GFI ≥ 0,90 0,692 Kurang Sesuai 

AGFI ≥ 0,90 0,628 Kurang Sesuai 

TLI ≥ 0,90 0,660 Kurang Sesuai 

CFI ≥ 0,90 0,695 Kurang Sesuai 

RMSEA ≤ 0,08 0,118 Kurang Sesuai 

 

Berdasarkan hasil pengujian di atas, diperoleh hasil bahwa model tidak fit 

dengan data penelitian. Modifikasi terhadap model penelitian perlu dilakukan dengan 



Modification Indices untuk memperoleh nilai GOF yang lebih baik. Tabel 

Modification Indicase merupakan rekomendasi garis koneksi yang bisa dihubungkan 

berdasarkan output AMOS. 

                                  Tabel IV.15  Modification Indices 

      M.I. Par Change 

ew3 <--> eh5 24,816 ,064 

e7 <--> e9 22,607 ,099 

eh5 <--> e7 22,297 ,080 

ep4 <--> ew5 21,473 ,085 

eh1 <--> e7 19,408 -,099 

e5 <--> e10 16,170 ,135 

ep3 <--> ew4 15,813 ,062 

ew1 <--> eh2 15,532 ,054 

ew4 <--> ew5 14,564 ,059 

eh1 <--> ew1 11,239 -,047 

 

Setelah dilakukan beberapa modifikasi, maka hasil akhir SEM yang di peroleh 

dan sudah dianggap cukup memadai sebagaimana disampaikan pada gambar IV.2 di 

bawah ini: 

 



Gambar 1V. 2 Output path Diagram Model Modifikasi (Final Out Path) 

Berdasarkan hasil pengujian setelah melalui serangkaian maka hasil analisis 

GOF (Goodness Of Fit) secara strukural, sebagaimana yang disampaikan pada tabel 

IV.16 berikut ini :  

Tabel IV.16 Hasil pegujian GOF dengan Modified Indicates 

Goodness of Fit Index Cut Off Value Hasil Analisis Keterangan 

Chi – Square Diharapkan kecil 146,221 Baik 

Probability ≥ 0,05 0,054 Baik 

CMIN/DF ≤ 2,00 1,954 Baik 

GFI ≥ 0,90 0,915 Baik 

AGFI ≥ 0,90 0,968 Baik 

TLI ≥ 0,90 0,949 Baik 

CFI ≥ 0,90 0,903 Baik 

RMSEA ≤ 0,08 0,068 Baik 

 

Berdasarkan hail sebagaimana pada tabel IV.16 diatas bahwa model strukural 

dinyatakan  sesuai. 

4.5  Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan uji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung maka 

hailnya dapat disampaikan pada tabel berikut: 

Tabel IV.17 

Hasil Pengujian Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Tergantung 

Pengaruh Variabel Bebas  

variabel tergantung 

Koefisien Regresi Critical Ratio  Sig Kesimpulan 

Kualitas pelayanan  Kepuasan ±0,328 ±3,253 0,000 signifikan 

Harga   Kepuasan ±0,478 ±4,715 0,000 signifikan 

Kualitas Pelayanan  WOM ±0,372 ±3,409 0,000 signifikan 

Harga  WOM ±0,022 ±0,250 0,838 Tidak signifikan 

Kepuasan   WOM ±0,252 ±1,954 0,000 signifikan 

N                                                              : 146   

Sumber : data primer diolah, 2018 

4.5.1 Pengujian pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan 

konsumen 



Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel kualitas layanan 

mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 (nilai sig 0,000), dengan koefisien 

regresi dari pengujian ini adalah positif +0,328. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan jasa transporasi 

ojek online. Artinya apabila kualitas pelayanan semakin bertambah, maka kepuasan 

pelanggan transportasi ojek online semakin bertambah. Berdasarkan hasil ini dapat 

diketahui bahwa hipotesis H2 terbukti ada pengaruh antara kualitas pelayanan jasa 

Transportasi Ojek Online terhadap kepuasan pelanggan.  

4.5.2 Pengujian pengaruh variabel harga terhadap kepuasan konsumen 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel harga mempunyai 

nilai signifikansi kurang dari 0,05 (nilai sig 0,000) dengan koefisien regresi dari 

pengujian ini adalah positif +0,478. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga 

berpengaruh positif terhadap kepuasan palanggan ojek online. Artinya semakin 

murahnya harga maka akan semakin meningkatkan kepuasan pelanggan.Berdasarkan 

hasil ini dapat diketahui bahwa hipotesis H4 terbukti ada pengaruh antara harga ojek 

online terhadap kepuasan pelanggan.  

 

4.5.3 Pengujian pengaruh variabel kualitas layanan terhadap WOM 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel kualitas layanan 

mempunyai nilai  signifikansi kurang dari 0,05 (nilai sig 0,000)  dengan Koefisien 

regresi  sebesar 0.372 Hal ini menujukan bahwa variabel kualitas layanan  

berpengaruh positif terhadap WOM. Artinya bahwa semakin meningkatnya kualitas 

maka akan meningkatkan WOM. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa 

hipotesis H3 terbukti ada pengaruh antara kualitas pelayanan pada transportasi ojek 

online terhadap WOM.  

4.5.4 Pengujian pengaruh variabel harga transportasi ojek online terhadap WOM 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel harga mempunyai nilai 

tidak signifikan yaitu sebesar0,384 dengan koefisien regresi dari pengujian ini adalah 

sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap WOM. Artinya  melalui kualitas layanan terlebih dahulu 



pelanggan menceritakan melalui WOM. Berdasarkan hasil ini dapat diketahui bahwa 

hipotesis H5 terbukti ada pengaruh antara harga ojek online terhadap WOM. 

4.5.5 Pengujian pengaruh variabel kepuasan konsumen terhadap WOM 

Berdasarkan hasil analisis bahwa variabel kepuasan mempunyai nilai 

signifikan kurang dari 0,05 (nilai sig 0,000) dengan nilai koefisien regresi positif 

adalah +0.252. Hal ini menujukan bahwa variabel kepuasan pelanggan berpengaruh 

positif terhdap WOM. Artinya apabila pelanggan puas dalam proses pembelian 

cenderung berpartisipasi merekomendasikan dari mulut ke mulut. Berdasarkan hasil 

ini dapat diketahui bahwa hipotesis H1 terbukti ada pengaruh antara kepuasan 

pelanggan tranportasi ojek online terhadap WOM.  

4.6     Pembahasan 

Kepuasan dapat terjadi karena adanya kualitas layanan dan harga. Kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, sehubungan dengan 

hal ini maka penelitian yang sesuai dengan hasil penelitian tersebut adalah ; Star 

Clean Car Wash Semarang (Satmoko et al, 2016); Pengunjung Timezone Plaza 

Surabaya (Anik, 2013); Konsumen pada Restaurant Patronage in Korea (Babin et al, 

2015) ; Kepuasan pelanggan pada PT. Sarana Dewata Courier Denpasar (Ni Luh 

Nyoman Yuni Anita dan Gede Bayu Rahanatha, 2015). 

 Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap WOM. Hal ini 

dapat diartikan bahwa semakin meningkatnya kualitas layanan maka semakin tinggi 

tingkat pelanggan menceritakan melalui Word of Mouth. Sehubungan dengan hal ini 

maka tidak terbukti dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap WOM; Star Clean Car Wash Semarang 

(Satmoko et al, 2016); Pengunjung Timezone Plaza Surab aya (Anik, 2013). 

 

Harga mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap WOM. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel harga tidak berpengaruh langsung terhadap WOM 

tetapi melalui kepuasan terlebih dahulu, Setelah pelangggan memperoleh kepuasan 

dari penggunaan jasa ojek Online, pelanggan menceritakan melalui WOMSehubungan 

dengan hal ini maka tidak terbukti dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa 

harga berpengaruh signifikan terhadap WOM; pada pelanggan Homestay “Putri 



Karimunjawa” di Karimunjawa (Ahmad Wildan,2016), pada pelanggan Timezone 

Plaza Surabaya (Anik Lestari,2013). 

Word of mouth yang baik harus tercipta dari kepuasan. Sehubungan dengan 

hal ini maka terbukti dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa kepuasan 

berpengaruh signifikan terhadap WOM;Star Clean Car Wash Semarang (Satmoko et 

al, 2016); Pengunjung Timezone Plaza Surabaya (Anik, 2013);Restaurant Patronage 

in Korea (Babin et al, 2009 

 

 

 

       

 

 


