
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Pustaka 

Kajian pustaka ini akan mengemukakan teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah-masalah penelitian yang dilakukan, seperti 

pemaparan pada bab sebelumnya. dalam kajian pustaka ini dikemukakan 

konsep dan teori yang ada kaitannya dengan materi-materi yang digunakan 

dalam pemecahan masalah yaitu teori-teori mengenai kualitas produk, harga, 

promosi, lokasi, citra merek, dan keputusan pembelian konsumen. Konsep 

dan teori tersebut dapat dijadikan sebagai perumusan hipotesis dan 

penyusunan instrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil 

penelitian. 

2.2 Jogja Bay Waterpark  

PT. Taman Wisata Jogja yang bergerak dibidang waterpark yaitu 

Jogja Bay Waterpark merupakan wahana petualangan air terluas di 

Indonesia. Jogja Bay Waterpark pertama kali buka pada tanggal 20 



 

 

Desember 2015. Jogja Bay merupakan satu satunya Waterpark yang 

mempunyai ciri khas thematic di Yogyakarta. Bertempat di Jl. Stadion, 

Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 55281. Dibangun di atas lahan seluas 7,7 hektar dimana 5 

hektar untuk area utama dan 2,7 hektar untuk area hijau dan lahan parkir 

seperti South Beach, Donte River, Mimi Family, Ziggy Giant Barrel, 

Brando Bomeranggo, Bekti Advanture, Volcano Roaster, Mimi Family, 

Ketapel Zorgon, Memo Racer dan lain-lain. Jogja Bay Waterpark memiliki 

19 wahana dengan fasilitas terlengkap di dalamnya, mulai dari petualangan 

Air, Harbour Theatre, Lighthouse, Resto & Cafe, Mercahndise Store dan 

lain – lain. Jogja Bay Waterpark sekarang sudah menambah beberapa 

wahana agar bisa menambah value bagi pengunjung salah satunya yaitu 

wahana Musium Air dan Flying Fox sehingga saat ini Jogja Bay Waterpark 

sudah memiliki kurang lebih 21 wahana air. Jogja Bay Waterpark 

merupakan salah satu wisata buatan terbesar yang ada di Yogyakarta. 

Dengan mengusung tema Pirates (Bajak Laut) pengunjung akan di ajak  

berpetualang layaknya seorang bajak laut di Jogja Bay Waterpark.  

2.3 Landasan Teori  

Konsumen lebih terdidik dan terinformasi daripada sebelumnya, dan 

mereka memiliki alat untuk memverifikasi klaim perusahaan dan mencari 

alternatif yang unggul. Mereka cenderung memaksimalkan nilai, dalam 

batasan biaya pencarian dan pengetahuan, mobilitas, dan pendapatan yang 

terbatas. Pelanggan memperkirakan penawaran mana yang akan 

memberikan nilai yang paling dirasakan dan menindaklanjutinya. Apakah 



 

 

penawaran memenuhi harapan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan 

kemungkinan bahwa dia akan membeli produk lagi (Kotler & Keller, 2006). 

Keputusan konsumen dihasilkan dari masalah yang dirasakan dan 

peluang. Masalah konsumen muncul dalam situasi tertentu, dan sifat situasi 

mempengaruhi perilaku konsumen yang dihasilkan. Kebutuhan dan 

keinginan konsumen dapat memicu satu atau lebih tingkat proses keputusan 

konsumen. ―Proses keputusan konsumen mengintervensi antara strategi 

pasar (seperti yang diterapkan dalam bauran pemasaran) dan hasilnya. 

Perusahaan dapat berhasil hanya jika konsumen melihat kebutuhan bahwa 

produknya dapat menyelesaikan, menjadi sadar akan produk dan 

kemampuannya, memutuskan bahwa itu adalah solusi terbaik yang tersedia, 

melanjutkan untuk membelinya, dan menjadi puas dengan hasil 

pembelian ‖( Hawkins et al., 2001, hlm. 22). Meskipun istilah tersebut 

dapat dianggap baru, manajemen pengalaman pelanggan selalu menjadi 

pertimbangan mendasar dalam cara sebagian besar perusahaan melakukan 

bisnis. Bagian utama dari melayani dan memuaskan konsumen dicapai 

dengan mempengaruhi apa yang mereka alami dalam kaitannya dengan 

produk dan layanan melalui iklan, merchandising, desain toko, pencahayaan, 

dan layanan pribadi (Monster & Pettit, 2002). 

Tiga jenis pengaruh utama mempengaruhi keputusan, perilaku, 

pembelian, dan gaya hidup individu. Pengaruh normatif, terjadi ketika 

individu mengubah perilaku atau keyakinan mereka untuk memenuhi 

harapan kelompok tertentu. Seringkali tujuan individu adalah konformitas. 

Pengaruh ekspresif nilai terjadi ketika kebutuhan untuk hubungan 



 

 

psikologis dengan suatu kelompok menyebabkan penerimaan norma, nilai, 

sikap, atau perilaku ini. Meskipun mungkin tidak ada motivasi untuk 

menjadi anggota, individu sering kali meningkatkan, citra mereka di mata 

orang lain, atau mencapai identifikasi dengan orang-orang yang dikagumi 

dan dihormati. Karena konsumen sering menerima pendapat orang lain 

sebagai memberikan bukti yang kredibel dan dibutuhkan tentang kenyataan, 

mereka sering meminta saran dari orang lain sebelum melakukan pembelian 

atau keputusan seumur hidup. Pengaruh informasi terjadi ketika orang 

mengalami kesulitan mengakses karakteristik produk atau merek melalui 

pengamatan atau kontak mereka sendiri. Dalam hal ini, mereka akan 

menerima rekomendasi atau penggunaan oleh orang lain sebagai bukti 

tentang sifat produk dan menggunakan informasi dalam keputusan produk 

atau merek mereka sendiri (Blackwell, Miniard, & Engel, 2004). 

2.3.1 Marketing Mix 

Didalam kajian pemasaran terdapat salah satu strategi yang disebut 

marketing mix (bauran pemasaran). Marketing mix mempunyai peranan 

yang cukup penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkannya, demikian pula bagi keberhasilan 

suatu pemasaran baik pemasaran produk maupun untuk pemasaran jasa. 

Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat 

dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan pelanggan sasaran, oleh 

sebab itu, setiap perusahaan harus memulai menyiapkan perencanaan 

bauran pemasaran yang rinci. Pengertian bauran pemasaran menurut 

Buchari Alma (2014:143) menyatakan bahwa bauran pemasaran merupakan 



 

 

strategi mencampuri kegiatan-kegiatan pemasaran, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan.  

Sedangkan pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan 

Armstrong (2014:76) yaitu The marketing mixis the set of tactical 

marketing tools that the firm blends to produce the response it wants in the 

target market, yang artinya Seperangkat alat pemasaran yang dipadukan 

untuk memproses tanggapan yang diinginkan target pasar.  

Definisi lain mengenai bauran pemasaran dikemukakan oleh Jerome 

Mc.Carthy dalam Kotler dan Keller (2016:47) yaitu various marketing 

activities into marketing-mixtools of four broad kinds, which he called the 

four P of marketing: product, price, place, and promotion. Berikut ini 

adalah elemen-elemen bauran pemasaran atau marketing mix menurut 

Jerome Mc.Charty yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2016:48) ada empat 

variabel dalam kegiatan bauran pemasaran. 

Marketing mix untuk produk barang lebih dikenal dengan empat P 

(Product, Price, Place, Promotion), Komponen yang terdapat di dalam 

marketing mix tersebut saling mendukung dan mempengaruhi satu sama 

lain dan komponen tersebut dapat menentukan permintaan dalam suatu 

bisnis. dengan menggunakan unsur-unsur bauran pemasaran tersebut maka 

perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dari pesaing karena 

dengan penerapan bauran pemasaran yang efektif dan efisien maka  suatu 

proses keputusan pembelian pun akan lebih memilih kepada produk 

perusahaan. 



 

 

2.3.2 Product 

Produk merupakan elemen dasar dan penting dari bauran pemasaran, 

dikatakan penting karena dengan produk perusahaan dapat menetapkan 

harga yang sesuai, mendistribusikan dan menentukan komunikasi yang 

tepat untuk pasar sasaran. Produk diciptakan dengan tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Fandy Tjiptono (2012:95) 

mendefinisi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan‖. Pendapat lain menurut 

Kotler dalam buku H.Abdul Manaf (2016:255) mengemukakan produk 

yaitu A product is anything that can be offered to a market to satisfy a want 

or need. Product that are marketed include physical good, services, events, 

persons, places, properties, organization, information and ideas, yang artiya 

produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, 

jasa, pengalaman, events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi 

dan ide. Selain itu juga Buchari Alma (2013:139) mendefinisikan Produk 

sebagai seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, 

termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik 

toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. 

Produk adalah alat bauran pemasaran yang paling mendasar, di 

mana konsumen memiliki harapan akan pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan melalui suatu produk. Sehingga pemenuhan kebutuhan dan 



 

 

keinginan ini erat kaitannya dengan kualitas produk. Kualitas dalam 

pandangan konsumen memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu 

konsumen dengan konsumen lainnya. menurut Kotler dan Armstrong 

(2014:230), mendefinisikan kualitas produk sebagai berikut:―The 

characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated 

or implied customer needs‖. Menurut pendapat ini kualitas produk adalah 

karateristik suatu produk atau jasa yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan. Berbeda dengan definisi American 

Society dalam Kotler dan Keller (2016:156) mendefinisikan sebagai berikut 

Quality is the totality of features and characteristics of a product orservice 

that bear on its ability to satisfy stated or implied needs, Ungkapan ini dapat 

artikan bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik dari produk 

atau layanan yang menanggung pada kemampuannya untuk memuaskan 

atau memenuhi kebutuhan. Selain itu Fandy Tjiptono (2012:121) 

mengemukakan bahwa kualitas sebagai berikut Definisi konvensional dari 

kualitas adalah sebagai gambaran langsung dari suatu produk seperti kinerja, 

keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika dan sebagainya. Dalam 

definisi strategis, kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of consumer). 

Beberapa produk dibedakan berdasakan beberapa hal seperti menurut 

Kotler dan Keller (2016:393)  ada beberapa jenis diferensiasi dalam suatu 

produk. 

Hasil penelitian oleh  Amron.A (2018) terkait pengaruh product 

quality terhadap purchase decision of MPV Cars. Penelitian tersebut 



 

 

menghasikan bahwa product quality berpengaruh siginifikan terhadap 

purchase decision.  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama 

penelitian ini adalah : 

H1 : Product Quality  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Purchase Decision. 

2.3.3 Price 

Harga merupakan salah satu faktor persaingan dalam memasarkan 

produk. Setiap perusahaan berlomba-lomba menawarkan harga yang 

menarik bagi agar konsumen mau membeli produk yang ditawarkannya. 

Berikut ini merupakan beberapa pengertian harga menurut beberapa ahli: 

Menurut Kotler dan Armstrong (2015:312) harga adalah: ―The amount of 

money charged for a ptoduct or service, the sum of the values that 

customers exchange for the benefit of having or using the product or 

service‖. Menurut Fandy Tjiptono (2016: 218) menyebutkan bahwa harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Sedangkan menurut Buchari 

Alma (2013:169), mengemukakan bahwa harga adalah nilai suatu barang 

yang dinyatakan dengan uang. Berdasarkan beberapa definisi diatas maka 

dapat diketahui bahwa harga adalah nilai dari suatu produk dalam bentuk 

uang yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh konsumen guna 

mendapatkan produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen atau 

pedagang harga dapat menghasilkan pendapatan atau sebagai pemasukan 

bagi produsen tersebut. 



 

 

Menurut Kotler dan Armstrong yang dialih bahasakan oleh 

Alexander Sindoro dan Benyamin Molan (2012: 318), menjelaskan ada 

empat ukuran yang dapat mencirikan harga, yaitu keterjangkauan harga, 

kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat 

dan daya saing.  

Hasil penelitian oleh Baruna Hadi Brata, Shilvana Husani, Hapzi Ali 

(2015) terkait pengaruh Price terhadap purchase decision on Nitchi at PT. 

Jaya Swaraya Agung. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa price 

berpengaruh siginifikan terhadap purchase decision. Berdasarkan uraian 

diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah : 

H2 : Price  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 

Decision. 

2.3.4 Promotion 

Promosi berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang 

diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Promosi merupakan 

salah satu komponen dari bauran pemasaran (marketing mix). Fungsi 

promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk mencapai berbagai tujuan 

komunikasi dengan konsumen.  

Promosi berarti kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan target untuk membelinya (Armstrong & 

Kotler, 2003). Ini termasuk iklan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, 

dan sinyal lain yang disediakan perusahaan tentang dirinya dan produknya 



 

 

(Hawkins et al., 2001). Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran 

yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas 

serta meningkatkan kualitas penjualan. Untuk meningkatkan kegiatan 

pemasaran dalam hal memasarkan barang atau jasa dari suatu perusahaan, 

tak cukup hanya mengembangkan model unit perumahaan, menggunakan 

saluran distribusi dan saluran harga yang tetap, tapi juga didukung oleh 

kegiatan promosi. 

Menurut (Kotler P. K., 2009) promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas badan usaha dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada yang ditawarkan badan usaha yang 

bersangkutan.  

Menurut (Tjiptono F ,2002) menjelaskan bahwa promosi merupakan 

salah satu factor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun 

berkualitas suatu produk, apabila konsumen belum pernah mendengarnya 

dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka 

tidak akan pernah membelinya. Pentingnya promosi dapat mempengaruhi 

keberhasilan suatu perusahaan. Pada hakikatnya promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran 

adalah aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi / membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 

pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.  



 

 

Bauran promosi merupakan alat komunikasi yang terdiri dari 

kombinasi alat-alat promosi yang digunakan oleh perusahaan. Pada 

umumnya alat-alat promosi tersebut memiliki hubungan yang erat, sehingga 

diantaranya tidak dapat dipisahkan, karena bersifat saling mendukung dan 

melengkapi. 

Kotler dan Armstrong (2012:432) mengemukakan, ―Promotion mix 

(marketing communications mix) is the specific blend of promotion tools 

that the company uses to persuasively communicate customer value and 

build customer relationships‖, yang artinya bauran promosi (bauran 

komunikasi pemasaran) adalah campuran spesifik dari alat-alat promosi 

yang digunakan perusahaan untuk secara persuasif mengomunikasikan nilai 

pelanggan dan membangun hubungan pelanggan. Menurut pandangan 

Kotler dan Armstrong (2012:432), bauran promosi terdiri atas 5 (lima) alat-

alat promosi. 

Selain media iklan untuk promosi ada juga media promosi yang 

lainya seperti bekerjasama dengan perusahaan lain atau menyebarkan 

brosur. Akan tetapi desain dalam perusahaan tersebut ada kalanya yang 

unik dan mudah di pahami oleh masyarakat. Sehinggat dengan adanya 

desain yang lucu berkecenderungan menarik minat konsumen untuk 

menggunakan suatu produk.  

Tujuan dari promosi untuk memberitahukan, membujuk, 

mengingatkan dan memantapkan. Fungsi dari promosi mencari dan 

mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Sehingga membutuhkan 



 

 

ketertarikan atas produk/jasa kepada konsumen. Dalam mengembangkan 

hasrat calon konsumen untuk memilih produk/jasa yang ingin ditawarkan. 

Oleh karenan itu perusahaan harus selalu memperhatikan kegiatan personal 

selling dari para pesaingnya. Serta melihat berapa besar pengaruhnya 

terhadap perusahaan. 

Hasil penelitian dari Carolina Sofia G.M (2018) terkait pengaruh 

promotion terhadap purchase decision. Penelitian tersebut menghasilkan 

bahwa promotion berpengaruh siginifikan terhadap purchase decision. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah : 

H3 : Promotion  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 

Decision. 

2.3.5 Location 

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran, 

pemilihan lokasi yang tepat dan strategis pada sebuah gerai atau toko akan 

lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, 

(Ma'ruf, 2006) Pemberi jasa, idealnya, memilih lokasi yang baik sebagai 

tempat usahanya, tempat yang disukai baik oleh produsen maupun 

konsumen. Secara umum, lokasi yang bagus bisa memudahkan seorang 

penyedia jasa berhasil menjalankan bisnisnya meskipun bauran strateginya 

tidak begitu bagus. Huriyati (2005) Alternatif pemilihan lokasi secara 

prinsip, para pengusaha bisa saja memutuskan untuk memilih tempat usaha 

ditengah kota atau di pinggiran kota, dengan memiliki sendiri atau 

menyewa fasilitas yang disediakan orang lain. Ada beberapa Faktor-faktor 



 

 

penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi atau tempat 

menurut (Huriyati, 2005). 

Pada dasarnya konsumen ingin mengunjungi suatu tempat yang 

lokasinya mudah dijangkau atau mudah diakses sehingga untuk sampai 

tujuan tersebut tidak bersusah payah. Jogja Bay Waterpark tersendiri 

memiliki lokasi yang strategis yaitu dekat dengan pusat keramaian, 

transportasi, dan dekat dengan pusat pariwisata sehingga akses menuju 

Jogja Bay mudah dijangkau sehingga minat untuk berkunjung ke Jogja Bay 

tidak di ragukan lagi. 

Hasil penelitian oleh The Ninh Nguyen, Thi Thu Hoai Phan, dan 

Phoung Anh Vu (2015) terkait pengaruh location terhadap purchase 

decision. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini 

adalah : 

H4 : Location  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Purchase 

Decision. 

Penjelasan terkait produk, harga, promosi, dan lokasi yang telah dijabarkan 

sebelumnya merupakan instrument dalam bauran pemasaran. Bauran 

pemasaran sendiri memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang 

dilakukan konsumen. Dari ke empat variable yang merupakan bauran 

pemasaran tersebut beberap penelitian menyatakan bahwa Bauran 

Pemasaran dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Penelitian 

oleh Ayub Khan Dawood (2016) menyatakan bahwa bauran pemasaran 

dapat berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut 



 

 

juga didukung oleh beberapa hasil penelitian dari, Sabri Hasan, Musrin 

Wahid, dan Muh. Syafi’i Basamalah (2016) dan Chanchain Supartagorn 

(2017) yang juga menyatakan bahwa bauran pemasaran berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis kelima penelitian ini adalah : 

H5 : Product, Price, Promotion, dan Location berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Purchase Decision  

2.3.6 Brand Image  

Brand image atau Citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek 

yang terbentuk pada benak konsumen (Mowen, 1995). Citra merek 

mengacu pada skema memori akan sebuah merek, yang berisikan 

interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para 

pengguna, dan karakteristik pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari 

produk/merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan 

dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek (Hawkins, 

Best & Coney, 1998).  

Menurut Kotler & Keller (dalam Kurnia Sari 2013) citra merek 

adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan oleh konsumen, seperti yang 

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Sedangkan 

menurut Ferrinadewi (2008) ―citra merek adalah persepsi tentang merek 

yang merupakan refleksi memori konsumen akan asosiasinya pada merek 

tersebut‖.  



 

 

Menurut Tjiptono (2002) citra merek (Brand Image) yakni deskripsi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Menurut 

Kotler (2008) citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan 

oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Sutisna (dalam Hermawati dan lestari, 2013) mendefinisikan 

bahwa. ‖Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

merek itu‖. Kesimpulannya bahwa citra merek adala persepsi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu yang merupakan refleksi 

memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Menurut Keller 

(2003), di dalam brand image terdapat 3 faktor dan Indikator yang 

merangkai sebuah brand image yaitu  Brand Favorability, Brand Strength, 

Brand Uniqueness. 

Hasil penelitian Amran Amran (2018) dan Lili Suhaily dan Syarief 

Darmoyo (2017) Penelitian tersebut menghasikan bahwa brand image 

berpengaruh siginifikan terhadap purchase decision. . Berdasarkan uraian 

diatas, maka hipotesis keenam penelitian ini adalah : 

H6 : Brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Purchase Decision. 

2.3.7 Purchase Decision 

Proses keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku 

konsumen. Terdapat beberapa tahap yang dilakukan konsumen dalam 



 

 

melakukan proses keputusan pembelian. Tahap – tahap tersebut yang akan 

menghasilkan suatu keputusan untuk membeli atau tidak. Setelah membeli 

produk konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap produk yang 

dibelinya. Jika konsumen merasa puas maka mereka akan melakukan 

pembelian ulang, sedangkan apabila konsumen merasa tidak puas maka 

akan beralih ke merek lain. 

Jika tidak ada faktor lain yang mengintervensi setelah konsumen 

memutuskan merek yang dimaksudkan untuk pembelian, pembelian yang 

sebenarnya adalah hasil umum dari pencarian dan evaluasi. Sebenarnya, 

pembelian melibatkan banyak keputusan, yang meliputi jenis produk, 

merek, model, pemilihan dealer, dan metode pembayaran, di antara faktor-

faktor lainnya. Selain itu, daripada membeli, konsumen dapat membuat 

keputusan untuk memodifikasi, menunda, atau menghindari pembelian 

berdasarkan inhibitor untuk membeli atau risiko yang dirasakan. Literatur 

risiko yang dirasakan menekankan bahwa konsumen umumnya mencoba 

mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan mereka. Ini dapat 

dilakukan dengan mengurangi konsekuensi negatif yang mungkin terjadi 

atau dengan mengurangi ketidakpastian (Peter & Donnelly, 2001). 

Menurut Kotler (2009) keputusan membeli yaitu: ―beberapa tahapan 

yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 

suatu produk‖. Pengambilan keputusan membeli adalah proses pengenalan 

masalah (problem recognition), pencarian informasi, evaluasi (penilaian) 

dan seleksi dari alternatif produk, seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan 

keputusan terhadap produk yang akan digunakan atau dibeli oleh konsumen 



 

 

(Munandar, 2001). Menurut Setiadi (2010) perilaku membeli mengandung 

makna yakni kegiatan-kegiatan individu secara langsung terlibat dalam 

pertukaran uang dengan barang dan jasa serta dalam proses pengambilan 

keputusan yang menentukan kegiatan tersebut. Keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk selalu melibatkan aktivitas secara fisik (berupa 

kegiatan langsung konsumen melalui tahapan-tahapan proses pengambilan 

keputusan pembelian) dan aktivitas secara mental (yakni saat konsumen 

menilai produk sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh 

individu). Kemudian Keputusan pembelian menurut Tjiptono (2008:21) : 

Sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi 

mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang 

kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. 

Menurut (Solomon , 1999) Perilaku konsumen adalah studi 

mengenai proses-proses yang terjadi saat individu atau kelompok 

menyeleksi, membeli, menggunakan, atau menghentikan pemakaian produk, 

jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat 

tertentu.  

(Engel, 2005) menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah 

tindakan langsung untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan ini.  



 

 

(Kotler A. , 2000) mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah 

perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga 

yang membeli produk untuk konsumsi personal Ada dua elemen penting 

dari perilaku konsumen tersebut, yaitu:  

a) Proses pengambilan keputusan.  

b) Kegiatan fisik, semua ini melibatkan individu dalam menilai, 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa-jasa 

ekonomis. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dilihat bahwa 

perilaku konsumen berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan 

untuk  menggunakan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhannya dan 

selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan 

kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka 

memilki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka. selama utilitas marjinal yang diperoleh dari pembelian 

produk masih lebih besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan, 

konsumen akan cenderunag membeli produk yang ditawarkan. 

Pada hakekatnya kebutuhan konsumen akan mengalami perubahan 

dalam hidupnya sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya 

yang terjadi dimana mereka hidup. Perubahan tersebut akan mempengaruhi 

perilaku konsumen, yaitu dalam mengambil keputusan pembelian atau 

penggunaan suatu produk barang atau jasa. (Della Bitta A, 1993) 

mengemukakan bahwa perilaku konsumen merupakan suatu proses 



 

 

pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang terlibat 

dalam mengevaluasi, memperoleh, menginginkan, memilih dan 

menggunakan barang atau jasa. 

Tahap konsumen berada pada tahap proses keputusan konsumen, 

disinilah seorang konsumen memutuskan untuk membeli dan menggunakan 

produk atau jasa atau tidak. Keputusan konsumen yang dilakukan dalam 

usaha pariwisata adalah seseorang untuk berlibur di tempat wisata tersebut. 

Keputusan yang dipilih oleh pengunjung dalam memilih tempat wisata 

adalah kunci bagi kelangsungan siklus sebuah tempat wisata karena 

pengunjung tempat wisata merupakan aset perusahaan. Keputusan yang 

diambil pengunjung pada prinsipnya merupakan keputusan dalam memilih 

tempat wisata sebagai tempat untuk berlibur. 

(Swastha H. d., 2001) mengemukakan bahwa perilaku konsumen 

adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk 

didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan panentuan 

Kegiatan - kegiatan tersebut kemudian menurut Prawiro Sentono, keputusan 

dapat diambil dengan cermat apabila didukung oleh data dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Craven juga mengatakan 

bahwa dalam pengambilan keputusan diperlukan pengetahuan tentang 

kepuusan pasar dan kecenderungan terhadap perkembangan pasar, 

persaingan, serta keunggulan bersaing organisasi. 



 

 

Hasil penelitian oleh Baruna Hadi Brata, Shilvana Husani, Hapzi Ali 

(2015) terkait pengaruh purchase decision terhadap post purchase behavior 

on Nitchi at PT. Jaya Swaraya Agung. Penelitian tersebut menghasilkan 

bahwa purchase decision berpengaruh siginifikan terhadap post purchase 

behaviour. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketujuh penelitian ini 

adalah : 

H7 : Purchase Decision berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Post Purchase Behaviour. 

2.3.8 Post Purchase Behaviour 

Kotler dan Keller (2009:195) menyatakan bahwa pekerjaan pemasar 

tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli produk, 

konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat dalam perilaku 

pasca pembelian (post purchase behavior) yang harus diperhatikan oleh 

pemasar. Apa yang mentukan kepuasan atau ketidakpuasan pembeli 

terhadap suatu pembelian. Jawabannya terletak pada hubungan antara 

ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika produk tidak 

memenuhi ekspektasi, konsumen belum puas. Jika produk memenuhi 

ekspektasi, konsumen puas. Jika produk melebihi ekspektasi, konsumen 

sangat puas. Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami disonansi 

dari melihat fitur menggelisahkan tertentu atau mendengar hal-hal baik 

tentang merek lain dan akan waspada terhadap informasi yang mendukung 

keputusannya. Kotler dan Keller (2009:195) menyatakan bahwa proses 



 

 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap salah satunya  post purchase 

behavior. 

(Tjiptono F. , Pemasaran Jasa , 2006) menyatakan bahwa perilaku 

konsumen jasa terdiri dari tiga tahap yaitu prapembelian, konsumsi, dan 

evaluasi purna beli. Tahap prapembelian mencakup semua aktivitas 

konsumen yang terjadi sebelum terjadi transaksi pembelian dan pemakaian 

jasa. Tahap ini meliputi tiga proses, yaitu identifikasi kebutuhan, pencarian 

informasi, dan evaluasi alternatif. Tahap konsumsi merupakan tahap proses 

keputusan konsumen, dimana konsumen membeli atau menggunakan 

produk atau jasa. Sedangkan tahap evaluasi purnabeli merupakan tahap 

proses pembuatan konsumen sewaktu konsumen menetukan apakah 

konsumen sudah telah melakukan keputusan pembelian yang tepat. 

Hasil penelitian oleh Baruna Hadi Brata, Shilvana Husani, Hapzi Ali 

(2015) terkait pengaruh purchase decision terhadap post purchase 

behaviour on Nitchi at PT. Jaya Swaraya Agung dan penelitian dari Sunardi, 

Jabal Tarik Ibrahim. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa purchase 

decision berpengaruh siginifikan terhadap post purchase behaviour. 

2.4 Kerangka Penelitian 

Minat menggunakan jasa pariwisata pada Jogja Bay Waterpark 

dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan produktif yang menguntungkan 

bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi kepuasan bila 

dipandang dari sisi psikologis. Kegiatan konsumen dalam menggunakan 



 

 

jasa pariwisata ini dapat dilakukan di berbagai tempat wisata yang berada di 

yogyakarta yang menyediakan dan mengelola tempat wisata. Meskipun 

demikian, tidak semua konsumen tertarik atau berminat untuk 

menggunakan jasa pariwisata atau tempat wisata buatan. Hal ini terjadi 

karena banyak faktor yang mempengaruhi minat konsumen dalam 

menentukan pemilihan tempat wisata yang sesuai salah satunya adalah 

perilaku produk, harga, promosi,  citra merek dan lokasi dari konsumen itu 

sendiri.  

Aspek produk, harga, promosi,  citra merek dan lokasi konsumen 

akan sangat beragam. Menginat bahwa konsumen adalah komunitas yang 

terdiri dari berbagai macam individu yang memiliki latar belakang sifat dan 

keinginan yang berbeda antara satu dengan yang lain, terutama dalam hal 

pemilihan suatu produk. Adanya perbedaan ini membentuk aspek produk, 

harga, promosi,  citra merek dan lokasi yang berbeda antara individu 

dengan individu yang lain.  

Pada penelitian ini terdapat tujuh variabel yang diidentifikasi 

sebagai masalah  penting, lima variabel independen yaitu:  produk, harga, 

promosi, lokasi dan citra merek serta variabel intervening yaitu keputusan 

pembelian dan variable dependen yaitu perilaku paska pembelian. Analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk  membuktikan adanya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel  dependen. Untuk 

melakukan analisis ini diperlukan adanya alat ukur yang merupakan 

indikator dari variabel-variabel tersebut di atas. Secara skematis, berikut 



 

 

penulis sajikan kerangka penelitian sebagaimana dapat dilihat dalam 

gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   
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3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam 

penelitian kuantitaif ini peneliti merumuskan masalah yang baru dengan 

mengidentifikasikan melalui hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Metode penelitian kuantitatif menurut Given, 

(2008) adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk 

mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik 

daripada naratif. 

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih 

sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data 

saja (Nazzir, 2003), menurut (Alsa, 2003) Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya 

berujud bilangan (skor atau nilai, peringkat atau frekuensi), yang dianalisis 

dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa 

suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang lain. 

Selanjutnya, agar tujuan penelitian dapat dicapai sesuai dengan 

rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research), dimana data dan informasinya diperoleh dari kegiatan 

lapangan penelitian.Adapun sifat hubungan antar variabel dalam penelitian 

ini menggunakan hubungan kausal yang merupakan hubungan yang bersifat 



 

 

sebab akibat, dimana ada variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi) (Zuriah, 2006). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi  

Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik dari 

seluruh objek yang diteliti. Sampel adalah besaran karakteristik tertentu dari 

sebagian populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti, sedangkan 

sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang 

juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa 

mewakili populasi. 

 Populasi adalah seluruh kumpulan elemen (orang, kejadian, produk) 

yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah semua pengunjung reguler Jogja Bay 

Waterpark disetiap hari minggu pada bulan maret 2019. Populasi tersebut 

menggunakan acuan data dari Jogja Bay pada bulan Februari 2019 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria Populasi Jogja Bay 

Februari 2019 Jumlah 

Pengunjung 

Pengunjung Grup 

80% 

Pengunjung 

Reguler 20% 

Hari Minggu ke - 1 1.755 1.404 351 

Hari Minggu ke – 2 1.494 1.195 299 



 

 

Hari Minggu ke – 3 2.141 1.713 428 

Hari Minggu ke – 4 2.091 1.673 418 

TOTAL 7.481 5.985 1.496 

Sumber: Jogja Bay Time Series Visitors (2019) 

3.2.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil atau ditentukan 

berdasarkan karakteristik dan teknik tertentu. Untuk menarik sifat 

karakteristik populasi, suatu sampel harus benar-benar dapat mewakili 

populasinya. Oleh karena itu, diperlukan tata cara yang digunakan dalam 

memilih bagian sampel sehingga dapat diperoleh sampel penelitian yang 

representatif seperti karakteristik populasinya. Mengingat populasinya besar 

dan keterbatasan waktu dan biaya penelitian, maka sampel perlu dibatasi 

yang dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel didefinisikan 

sebagai proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, serta 

penelitian terhadap sempel dan pemahaman tentang sifat atau 

karakteristiknya yang akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat 

atau karakteristik tersebut pada elemen populasi Hair et al (2010). 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

secara umum terbagi dua yaitu probability sampling dan non probability 

sampling Hair et al (2010). 

Dalam pengambilan sampel cara probabilitas besarnya peluang atau 

probabilitas elemen populasi untuk terpilih sebagai subjek diketahui. 

Sedangkan dalam pengambilan sampel dengan cara nonprobability 



 

 

besarnya peluang elemen untuk ditentukan sebagai sampel tidak diketahui. 

Menurut Hair et al (2010) desain pengambilan sampel dengan cara 

probabilitas jika representasi sampel adalah penting dalam rangka 

generalisasi lebih luas. Bila waktu atau faktor lainnya, dan masalah 

generalisasi tidak diperlukan, maka cara nonprobability biasanya yang 

digunakan. 

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik non-

probability sampling yang didalamnya dilakukan dengan teknik 

convenience sampling. Devinisi Convenience sampling menurut Hair et al 

(2010) adalah “Convenience sampling revers to the collection the 

information from members of population who are conveniently available to 

provide it”. Jadi Convenience sampling adalah sebagai kumpulan informasi 

dari anggota-anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu 

menyediakan informasi tersebut. Dengan demikian siapa saja yang dapat 

memberikan informasi baik secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu 

dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel, bila dilihat orang yang 

memberikan informasi-informasi tersebut cocok sebagai sumber data Hair 

et al (2010). 

Menurut Hair, Anderson, Tatham, & Black, (2010) besarnya sampel 

bila terlalu besar akan menyulitkan untuk mendapat model yang cocok, dan 

untuk mengukuran sampel yang sesuai agar mendapatkan jumlah sampel 

atau responden yang pas dapat digunakan estimasi interpretasi dengan 

ketentuan Structural Equation Modeling (SEM). Untuk itu jumlah sampel 

akan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sampel minimum. Sampel 



 

 

dalam penelitian ini adalah 270 - 300 responden. Penentuan jumlah sampel 

didasarkan pada ketentuan Structural Equation Modeling (SEM). Menurut 

Ferdinand (2006), SEM membutuhkan ukuran sampel 5-10 kali jumlah 

pengamatan untuk setiap estimasi parameter atau indikator yang digunakan. 

3.3 Jenis Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan (Arinkunto, 2010).  

Data penelitian ini terdiri dari Data primer. Data yang dipergunakan 

berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan 

cara riset atau penelitian lapangan. Untuk memperoleh data ini digunakan 

metode kuisioner. Dalam rangka untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penelitian, data diperoleh dari 

penyebaran angket kepada responden dimana pertanyaan terlebih dahulu 

disediakan oleh peneliti untuk mendukung data-data informasi melalui 

angket. 

Kuisioner yang akan digunakan dan disajikan kepada responden 

terdiri dari dua bagian, yaitu: 



 

 

a. Bagian yang mengungkapkan karakteristik responden. Berisi mengenai data 

karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan dan 

pendidikan. 

b. Bagian yang mengungkapkan pertanyaan tentang variabel penelitian seperti 

Product,Price,Promotion, Location,dan Brand Image.. 

3.4 Teknik Pengambilan Data  

Teknik pengumpulan data Untuk mengumpulkan data tentang 

pengaruh produk, promosi, harga, citra merek dan lokasi terhadap 

keputusan pembelian di Jogja Bay Waterpark sebagai tempat pariwisata, 

maka metode yang digunakan adalah melalui : penyebaran angket 

(kuesioner).  

Metode Angket Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang 

berupa daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari 

sejumlah responden (Ibid, 162). Metode ini digunakan untuk pengambilan 

data mengenai tentang pengaruh produk, promosi, harga, citra merek dan 

lokasi terhadap keputusan pembelian di Jogja Bay Waterpark. Untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggukan metode sebagai 

berikut :  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur 

variabel adalah menggunakan kuisioner. Kuisioner ini berisi item-item 

pertanyaan sebagai penjabaran dari indikator-indikator variabel. Untuk 

mengubah data dari variabel-variabel yang ada kedalam perhitungan data, 

maka penulis menggunakan skala likert. Pada skala Likert ini responden 



 

 

menjawab pertanyaan dengan memberikan tanda silang (X) pada alternatif 

jawaban dengan 5 kemungkinan yang tersedia.  

Dalam hal ini penulis akan memberikan pertanyaan dengan 5 

alternatif jawaban yang harus dipilih salah satu jawaban saja. Untuk 

mempermudah penilaian jawaban, penulis akan memberikan nilai dari 

setiap pilihan jawaban pertanyaan yaitu nilai 5 untuk jawaban yang positif 

dan nilai 1 untuk jawaban yang sangat negatif. Maka bentuk penilaiannya 

sebagai berikut.  

1. Jawaban SS (sangat setuju) diberi nilai 5 

2. Jawaban S (setuju) diberi nilai 4 

3. Jawaban N (netral) diberi nilai 3 

4. Jawaban TS (tidak setuju) diberi nilai 2 

5. Jawaban STS (sangat tidak setuju) diberi nilai 1  

3.5 Klasifikasi Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik dalam suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Variabel independen yang terdiri dari Product, Price, Promotion, Location 

and Brand Image. Menurut (Ferdinand, 2006) variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi variable dependen, baik yang pengaruhnya 

positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel independen dalam 

penelitian ini terdiri dari :  

1) Product (X1) 



 

 

2) Harga  (X2)  

3) Promosi  (X3) 

4) Lokasi  (X4) 

5) Citra Merek (X5) 

2. Variabel intervening yang terdiri dari Purchase Decision 

3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Post Purchase Behaviour. 

Menurut (Ferdinand, 2006) variabel dependen adalah variabel yang menjadi 

pusat perhatian peneliti. Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel independen.Yang dijadikan sebagai variable 

dependen dalam penelitian ini adalah Perilaku Pasca Pembelian di Jogja 

Bay Waterpark (Y) 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur variabel tersebut. Definisi operasional yang dibuat dapat 

berbentuk definisi operasional yang diukur, ataupun definisi operasional 

eksperimental (Moh. Nazir , 2003). 

3.5.1 Product 

Produk diciptakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Fandy Tjiptono (2012:95) mendefinisi produk adalah 

segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 

dibeli, dan dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan 

pasar yang bersangkutan‖. 



 

 

Indikator Variabel Produk (Variabel Independen). Variabel Produk  (X1) 

diukur melalui variable yang dijelaskan oleh beberapa indikator dari 

Tjiptono (2012:95) dan Amron, A. (2018) sebagai berikut : 

1. Bentuk 

2. Daya tahan 

3. Kualitas Kinerja 

4. Desain 

3.5.2 Price 

Harga merupakan salah satu faktor persaingan dalam memasarkan 

produk. Menurut Kotler dan Armstrong (2015:312) harga adalah: ―The 

amount of money charged for a ptoduct or service, the sum of the values 

that customers exchange for the benefit of having or using the product or 

service‖. Menurut Fandy Tjiptono (2016: 218) menyebutkan bahwa harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. 

Indikator Variabel Harga (Variabel Independen). Variabel Harga diukur 

melalui variable yang dijelaskan oleh beberapa indikator dari Kotler dan 

Armstrong (2015:312) dan Supaatagorn, C. (2017) sebagai berikut : 

1. Diskon 

2. Kesesuaian Harga terhadap kualitas produk 

3.5.3 Promotion 



 

 

Promosi berarti kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan target untuk membelinya (Armstrong & 

Kotler, 2003). Ini termasuk iklan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, 

dan sinyal lain yang disediakan perusahaan tentang dirinya dan produknya 

(Hawkins et al., 2001). Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran 

yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas 

serta meningkatkan kualitas penjualan. 

Indikator Variabel Promosi (Variabel Independen). Variabel Promosi 

diukur melalui variable yang dijelaskan oleh beberapa indikator dari 

Hawkins et al., (2001) dan Carolina Sofia G.M (2018) sebagai berikut : 

1. Advertising 

2. Personal selling  

3. Sales promotion  

4. Publisitas   

5. Direct Marketing 

3.5.4 Location 

Lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam bauran eceran, 

pemilihan lokasi yang tepat dan strategis pada sebuah gerai atau toko akan 

lebih sukses dibandingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, 

(Huriyati, 2005) Pemberi jasa, idealnya, memilih lokasi yang baik sebagai 

tempat usahanya, tempat yang disukai baik oleh produsen maupun 

konsumen. 



 

 

Indikator Variabel Lokasi (Variabel Independen). Variabel Lokasi diukur 

melalui variable yang dijelaskan oleh beberapa indikator dari Huriyati, 

(2005) dan Nguyen , T. N., Phan , T. H., & An, P. (2015) sebagai berikut : 

1. Akses 

2. Visibilitas 

3. Lalu lintas 

4. Tempat parkir 

5. Lingkungan 

3.5.5 Brand Image 

Menurut Tjiptono (2002) citra merek (Brand Image) yakni deskripsi 

tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Menurut 

Kotler (2008) citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dilakukan 

oleh konsumen, seperti tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori 

konsumen. Sutisna (dalam Hermawati dan lestari, 2013) mendefinisikan 

bahwa. ‖Citra merek mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap 

merek itu‖. Kesimpulannya bahwa citra merek adala persepsi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek tertentu yang merupakan refleksi 

memori konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. Menurut Keller 

(2003), di dalam brand image terdapat 3 faktor yang merangkai sebuah 

brand image.  



 

 

Indikator Variabel Citra Merek (Variabel Independen). Variabel Citra 

Merek diukur melalui variable yang dijelaskan oleh beberapa indikator dari 

Keller (2003) dan Suhaily, L., & Darmoyo, S. (2017) sebagai berikut : 

1. Brand Uniqueness 

2. Brand Favorability 

3. Brand Strength 

3.5.6 Purchase Decision 

Menurut Kotler (2009) keputusan membeli yaitu: ―beberapa tahapan 

yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 

suatu produk‖. Pengambilan keputusan membeli adalah proses pengenalan 

masalah (problem recognition), pencarian informasi, evaluasi (penilaian) 

dan seleksi dari alternatif produk, seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan 

keputusan terhadap produk yang akan digunakan atau dibeli oleh konsumen 

(Munandar, 2001). 

Indikator Variabel Keputusan Pembelian (Variabel Intervening). Variabel 

Keputusan Pembelian diukur melalui variable yang dijelaskan oleh 

beberapa indikator dari Kotler dan Keller (2009:195) dan Brata, B. H., 

Husani, S., & Ali, H. (2017) sebagai berikut : 

1. Memutuskan untuk melakukan pembelian di Jogja Bay Waterpark 

setelah mengevaluasi beberapa alternative waterpark di Jogja. 

2. Memilih Jogja Bay Waterpark karena harga yang cukup murah. 



 

 

3. Memilih Jogja Bay Waterpark karena sesuai dengan ekpektasi dan 

harapan. 

4. Keputusan untuk membeli produk Jogja Bay Waterpark karena adanya 

promosi. 

5. Keputusan memilih Jogja Bay Waterpark karena berdasarkan 

pengalaman orang lain. 

3.5.7 Post Purchase Behaviour 

Kotler dan Keller (2009:195) menyatakan bahwa pekerjaan pemasar 

tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli produk, 

konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan terlibat dalam perilaku 

pasca pembelian (post purchase behavior) yang harus diperhatikan oleh 

pemasar. Apa yang mentukan kepuasan atau ketidakpuasan pembeli 

terhadap suatu pembelian. Jawabannya terletak pada hubungan antara 

ekspektasi konsumen dan kinerja anggapan produk. Jika produk tidak 

memenuhi ekspektasi, konsumen belum puas. Jika produk memenuhi 

ekspektasi, konsumen puas. Jika produk melebihi ekspektasi, konsumen 

sangat puas. Kotler dan Keller (2009:195) menyatakan bahwa proses 

keputusan pembelian terdiri dari lima tahap salah satunya  post purchase 

behavior. 

Indikator Variabel Perilaku Pasca Pembelian (Variabel Dependen). 

Variabel Keputusan Pembelian diukur melalui variable yang dijelaskan oleh 



 

 

beberapa indikator dari  Kotler dan Keller (2009:195) dan Brata, B. H., 

Husani, S., & Ali, H. (2017) sebagai berikut : 

1. Penggunaan Produk Jogja Bay Waterpark sangat memuaskan. 

2. Memberikan rekomendasi kepada orang lain tentang Jogja Bay 

Waterpark. 

3. Melakukan pembelian ulang karena harga yang dibayarkan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

4. Melakukan pembelian ulang karena telah merasa puas dengan keputusan 

pembelian di Jogja Bay Waterpark. 

3.7  Uji Instrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan. Metode yang digunakan untuk uji validitas 

adalah uji korelasi pearson. Uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel untuk degree of freedom (df) 

= n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung lebih besar dari 

r tabel dan nilai r positif, maka bukti pernyataan dikatakan valid atau 

indicator dikatakan valid jika memiliki nilai koreksi item total yang korelasi 

(corrected item total correlation) > 0.30 (Ghozali, 2013). 

Untuk memperoleh yang valid maka dibutuhkan instrument 

penelitian yang valid. Oleh karena itu, maka instrument penelitian atau 



 

 

kuesioner penelitian perlu diuji validitasnya, hal ini akan dilakukan dengan 

menggunakan data responden yang sudah didapatkan saat mengedarkan 

kuesioner sebanyak 50 orang responden.  

Uji sampel untuk validity yang diuji menggunakan program SPPS 

15 dan pengujian ini diambil dari sampel semua pengunjung regular di 

Jogja Bay Waterpark. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Product 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

Produk  

P1 0.894 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

P2 0.819 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

P3 0.862 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

P4 0.769 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.2 hasil uji Validitas untuk Variabel Produk, 

Hasil uji validitas pada variabel produk menggunakan SPSS 15 terhadap 50 

responden yang sudah diambil menggunakan kuesioner, dari data yang 

diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pada variabel 

produk dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan nilai r 

hitung yang lebih besar dari r tabel (0,2787) atau minimal score (0.3). 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Price 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

Harga  

H1 0.776 0.3 0,2787 r hitung > Valid 



 

 

rtabel 

H2 0.766 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

H3 0.721 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

H4 0.758 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.3 hasil uji Validitas untuk Variabel Harga, 

Hasil uji validitas pada variabel harga menggunakan SPSS 15 terhadap 50 

responden yang sudah diambil menggunakan kuesioner, dari data yang 

diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pada variabel 

produk dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan nilai r 

hitung yang lebih besar dari r tabel (0,2787) atau minimal score (0.3). 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Promotion 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

Promosi  

PR1 0.743 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PR2 0.803 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PR3 0.704 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PR4 0.763 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PR5 0.730 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.4 hasil uji Validitas untuk Variabel Promosi, 

Hasil uji validitas pada variabel promosi menggunakan SPSS 15 terhadap 

50 responden yang sudah diambil menggunakan kuesioner, dari data yang 



 

 

diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pada variabel 

produk dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan nilai r 

hitung yang lebih besar dari r tabel (0,2787) atau minimal score (0.3). 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Location 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

Lokasi  

L1 0.766 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

L2 0.786 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

L3 0.707 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

L4 0.735 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

L5 0.505 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil uji Validitas untuk Variabel Lokasi, 

Hasil uji validitas pada variabel lokasi menggunakan SPSS 15 terhadap 50 

responden yang sudah diambil menggunakan kuesioner, dari data yang 

diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pada variabel 

produk dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan nilai r 

hitung yang lebih besar dari r tabel (0,2787) atau minimal score (0.3). 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Brand Image 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

BI  

BR1 0.737 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

BR2 0.627 0.3 0,2787 r hitung > Valid 



 

 

rtabel 

BR3 0.759 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.6 hasil uji Validitas untuk Variabel Citra 

Merek, Hasil uji validitas pada variabel citra merek menggunakan SPSS 15 

terhadap 50 responden yang sudah diambil menggunakan kuesioner, dari 

data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pada 

variabel produk dinyatakan valid. Hal tersebut dapat dilihat dari 

keseluruhan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel (0,2787) atau 

minimal score (0.3). 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Purchase Decision 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

PD  

PD1 0.478 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PD2 0.732 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PD3 0.771 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PD4 0.852 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PD5 0.768 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.7 hasil uji Validitas untuk Variabel Keputusan 

pembelian, Hasil uji validitas pada variabel keputusan pembelian 

menggunakan SPSS 15 terhadap 50 responden yang sudah diambil 

menggunakan kuesioner, dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan 



 

 

bahwa semua item pada variabel produk dinyatakan valid. Hal tersebut 

dapat dilihat dari keseluruhan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel 

(0,2787) atau minimal score (0.3). 

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Post Purchase Behaviour 

Pernyataan Pearson 

correlation 

Minimal 

Score 

rtabel Kondisi Simpulan 

PPB  

PPB1 0.772 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PPB2 0.792 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PPB3 0.841 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

PPB4 0.337 0.3 0,2787 r hitung > 

rtabel 

Valid 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 3.8 hasil uji Validitas untuk Variabel Perilaku 

Paska Pembelian, Hasil uji validitas pada variabel perilaku paska pembelian 

menggunakan SPSS 15 terhadap 50 responden yang sudah diambil 

menggunakan kuesioner, dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan 

bahwa semua item pada variabel produk dinyatakan valid. Hal tersebut 

dapat dilihat dari keseluruhan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel 

(0,2787) atau minimal score (0.3). 

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Reliabilitas adalah tingkat kehandalan dari kuesioner. Kuesioner 

yang realibel adalah kuesioner yang apabila dicoba secara berulang-ulang 

kepada kelompok yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Asumsinya, tidak terdapat perubahan psikologi pada responden (Ghozali, 

2013). Metode yang digunakan dalam realibilitas ini adalah teknik alpha. 



 

 

Nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan 

reliabel (Ghozali, 2013). 

Untuk memperoleh yang reliabel maka dibutuhkan instrument 

penelitian yang reliabel. Oleh karena itu, maka instrument penelitian atau 

kuesioner penelitian perlu diuji reliabilitasnya, hal ini akan dilakukan 

dengan menggunakan data responden yang sudah didapatkan saat 

mengedarkan kuesioner sebanyak 50 orang responden.  

Setelah kuesioner dinyatakan valid, selanjutnya akan diuji 

reliabilitasnya. Tujuan dari pengujian reabilitas ini adalah untuk menguji 

apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden benar-benar dapat 

diandalkan sebagai alat pengukur. Pengujian ini hanya dilakukan pada 

butir-butir pertanyaan yang sudah di uji validitasnya dan telah dinyatakan 

butir yang valid. 

Uji sampel untuk reliability yang diuji menggunakan program SPPS 

15 dan pengujian ini diambil dari sampel semua pengunjung regular di 

Jogja Bay Waterpark. 

 

Tabel 3.9 Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Ketentuan 

Nilai 

Cronbach 

Alpha 

Status 

Produk 0,854 0,6 Reliabel 

Harga 0,739 0,6 Reliabel 

Promosi 0,800 0,6 Reliabel 

Lokasi 0,721 0,6 Reliabel 

Citra Merek 0,777 0,6 Reliabel 

Keputusan Pembelian 0,741 0,6 Reliabel 

Perilaku Paska Pembelian 0,666 0,6 Reliabel 

Sumber: Hasil data diolah tahun 2019 



 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas seperti pada tabel 3.9 diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha pada masing-masing variabel 

mendapatkan nilai lebih besar dari 0,6 maka semua butir pertanyaan dalam 

variabel penelitian adalah reliable. Dengan mengacu pada pendapat yang 

dikemukakan diatas, maka butir pertanyaan dalam variabel penelitian 

adalah handal. Sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

3.8  Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk analisis data adalah 

partial least square (PLS). PLS adalah teknik statistika multivariate yang 

melakukan perbandingan antara variabel dependen dan variabel independen. 

Dalam penelitian ini adalah menggunakan model Moderated Regression 

Analysis (MRA) dengan bantuan SmartPLS versi 2.0 M3. Pertimbangan 

peneliti dalam menggunakan PLS karena PLS dapat digunakan untuk 

melakukan konfirmasi teori (thoeritical testing) dan merekomendasikan 

hubungan yang belum ada dasar teorinya (eksploratori).  

PLS adalah salah satu metode sistematika SEM berbasis varian yang 

didesain untuk meminimalisir kelemahan analisis regresi seperti adanya 

gangguan multikolinearitas, adanya data yang hilang (missing value) dan 

lain sebagainya. PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya 

hubungan antara variable laten (prediction). Di dalam PLS dikenal dengan 

dua macam evaluasi model, yaitu pengukuran outer model dan pengukuran 

inner model. Outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reabilitas 

model, sedangkan inner model dilakukan untuk memprediksi hubungan 

antara variable laten. Semua variabel dibuat menjadi variabel laten dengan 



 

 

satu indikator yang bersifat formatif. Model analisis jalur semua variabel 

laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan yaitu: Inner model, Outer 

model dan Weight relation (Ghozali, 2008). 

3.8.1.  Partial Least Square (PLS) 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial 

Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation 

Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. PLS merupakan 

pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian 

menjadi berbasis varian (Ghozali ,2008). 

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori 

sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode 

analisis yang powerfull (Ghozali, 2008), karena tidak didasarkan pada banyak 

asumsi. Terdapat dua macam indikator dalam pendekatan PLS: 

Indikator reflektif atau reflective indicator. Reflective indicator adalah 

indikator yang dianggap dipengaruhi oleh konstruk laten, atau indikator yang 

dianggap merefleksikan konstruk laten. Reflective indicator mengamati akibat 

yang ditimbulkan oleh variabel laten. Indikator formatif atau formative 

indicator. Formative indicator adalah indikator yang dianggap mempengaruhi 

variabel laten. Formative indicator mengamati faktor penyebab dari variabel 

laten. 

3.9 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif menurut Ghozali, (2011) ialah memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, maksimum dan minimum.  

3.9.1  Pengukuran Outer Model  



 

 

Outer Model menurut Wiyono, (2011) ialah spesifikasi hubungan 

antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan outer 

relation atau measurement model yang menjelaskan karakteristik variabei 

laten dengan indikator atau variabel manifesnya. Indikator di uji dengan 

convergent validity, discriminant validity atau dengan average variance 

extracted (A VE), dan composite reliability.  

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif 

indicator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score 

dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif 

dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin 

diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan 

skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 

1998 dalam Ghozali, 2006). Discriminant validity dari model pengukuran 

dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran 

dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih 

besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa 

konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada 

ukuran blok lainnya.  

Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah 

membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika 

nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar 

konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki 

nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk 

mengukur reabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih 



 

 

konservatif dibandingkan dengan composite reability. Direkomendasikan 

nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Fornnel dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 

2006).  

Composite reability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi 

dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach’s 

Alpha (Ghozali,2006). 

3.9.2  Pengukuran Inner Model  

Inner Model menurut Wiyono, (2011) ialah spesifikasi hubungan 

antar variabel laten (structural model), disebut juga dengan inner relation, 

menunjukan hubungan antar variabel laten berdasarkan substantive theory 

dari peneliti. Pengujian dilakukan dengan melihat persentase varian yang 

dijelaskan dengan R2 untuk variabel laten dependen yang dimodelkan 

mendapatkan pengaruh dari variabel laten independen dengan 

menggunakan ukuran stone-geisser Q square test, serta melihat besarnya 

koefisien jalur strukturnya. Stabilitas dari estimasi ini di uji dengan 

menggunakan t-statistik yang di peroleh lewat prosedur bootstraping.  

Inner model yaitu model struktural yang menghubungkan antar 

variabel laten.yang menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada 

pada model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-

square untuk konstruk dependen, uji t, serta signifikansi dari koefisien 

parameter model struktural. 

 

Menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk 

setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada 

regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 



 

 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah 

mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2008). 

 

Nilai koefisien path dan inner model menunjukkan tingkat signifikansi 

dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien path dan inner model yang 

ditunjukkan oleh nilai T-statistic, harus di atas 1,96 untuk menunjukan 

hipotesis regresi moderasi (Hair et al, 2006). 

Kriteria dari output PLS secara detail dapat disimak dalam tabel 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.10 Kriteria Output Uji SEM PLS 

UJI MODEL OUTPUT KRITERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Convergent Validity 

 

 

b. Discriminat Validity 

 

a. Nilai Loading factor 0.5 

sampai 0.60 sudah dianggap 

cukup. 

 

b. Nilai korelasi cross 

loading dengan variable 

latennya harus lebih besar 

dibandingkan dengan 



 

 

 

Outer Model 

(Uji Indikator) 

 

 

 

 

 

 

c. Average Variance 

Extraced (AVE) 

 

d. Composite Reliability 

korelasi terhadap variable 

laten yang lain. 

 

c. Nilai AVE harus diatas 

0.50. 

 

d. Nilai composite 

reliability yang baik 

memiliki nilai   0.70 

 

 

 

Inner Model 

(Uji Hipotesis) 

a. R2 untuk variable 

laten endogen 

 

 

 

 

b. Koefisien parameter 

dan T-Statistik 

a. Hasil R2 sebesar 0,67 ; 

0,33 dan 0,19 

mengidikasikan bahwa 

model ―Baik‖, ―Moderat‖, 

dan ―Lemas‖. 

 

b. Nilai estimasi untuk 

houngan jalur dalam model 

structural harus signifikan, 

yang dapat diperoleh 

dengan prosedur 

bootstrapping. 

 

3.9.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui hubungan langsung 

terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel 

ke tiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tadi. 

Hubungan tidak langsung adalah jika ada variabel ke tiga yang memediasi 

hubungan kedua variabel ini. Kemudian pada setiap variabel dependen 

(endogen variabel) akan ada anak panah yang menuju ke variabel ini dan ini 

berfungsi untuk menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan 



 

 

(unexplained variance) oleh variabel itu. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Jika t statistik < t tabel(α) atau nilai Critical Ratio > 1,98, maka hipotesis 

diterima. 

Jika t statistik > t tabel(α) atau nilai Critical Ratio < 1,98 maka hipotesis ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Pada penelitian ini data diperoleh dengan mengantarkan langsung 

kuesioner kepada responden yang berada di Jogja Bay Waterpark. Pada 

bagian ini akan dibahas analisis data yang terkumpul melalui kuesioner 

yang disusun dalam tabulasi data (terlampir) mengenai ―Analisis Pengaruh 


