
 

 

(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 



 

 

Marketing Mix dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian dan 

Perilaku Paska Pembelian‖. Data yang dianalisi tersebut selanjutnya 

digunakan sebagai bukti menguji hipotesis penelitian yang telah 

dirumuskan pada bagian sebelumnya. 

Dalam penyebaran kuesioner pada Jogja Bay Waterpark di Kota 

Yogyakarta dilakukan dengan menyebarkan 175 kuesioner. Setiap 

kuesioner diberikan kepada responden dan diharapkan agar responden dapat 

mengisi pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. Dari 175 kuesioner yang disebarkan di Jogja Bay 

Waterpark, kuesioner yang kembali hanya 150 dan seluruhnya dapat diolah 

menjadi data yang berguna bagi kelanjutan penelitian ini. 

4.2 Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini yang menjadi kriteria responden adalah seluruh 

pengunjung regular di Jogja Bay Waterpark. Untuk mengetahui 

karaktersitik responden pada penelitian ini digunakan analisis persentase. 

Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat menggambarkan profil data 

penelitian serta hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Ringkasan hasil analisis diskriptif statistik yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.11 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Frekuensi 

Pria 79 53% 

Wanita 71 47% 



 

 

Total 150 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Dari tabel 4.1 karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti 

kepada responden, dapat diketahui bahwa karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin konsumen di Jogja Bay Waterpark diperoleh 

jumlah responden dengan jenis kelamin pria sebanyak 79 orang (53%) 

sedangkan responden wanita sebanyak 71 orang (47%). 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.12 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Frekuensi 

17 – 24 Tahun 41 27,3% 

25 – 32 Tahun 72 48% 

33 – 40 Tahun 37 24,7% 

Total 150 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Dari tabel 4.2 karakteristik responden berdasarkan umur yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada 

responden, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan 

umur konsumen di Jogja Bay Waterpark diperoleh jumlah responden 

dengan range umur 17-24 tahun sebanyak 41 orang (27,3%) sedangkan 

responden dengan range umur 25-32 tahun sebanyak 72 orang (48%) dan 

responden dengan range umur 33-40 tahun sebanyak 37 orang (24,7%). 

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.13 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 



 

 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Frekuensi 

Pelajar/Mahasiswa 41 27,3% 

Wiraswasta 41 27,3% 

Pegawai Negeri 24 16% 

Pegawai Swasta 44 29.3% 

Total 150 100% 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Dari tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang 

diperoleh dari penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh peneliti kepada 

responden, dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan 

pekerjaan konsumen di Jogja Bay Waterpark diperoleh jumlah responden 

dengan pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 41 orang (27,3%) 

sedangkan responden dengan pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 41 

orang (27,3%) kemudian responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai 

Negeri sebanyak 37 orang (16%) dan responden dengan pekerjaan sebagai 

Pegawai Swasta sebanyak 44 orang (29,3%). 

 

4.3 Analisis Struktural Model 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM 

berbasis Partial Least Square (PLS) memerlukan 2 tahap untuk menilai Fit 

Model dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2006). 

Analisis yang disajikan berikut ini adalah yang berkaitan dengan 

sebaran jawaban dari responden yaitu konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

Analisis disajikan berdasarkan masing-masing variable laten penelitian 

yaitu Variabel Produk, Variabel Harga, Variabel Promosi, Variabel Lokasi, 

Variabel Citra Merek, Variabel Keputusan Pembelian dan Variabel Perilaku 

Paska Pembelian. 

 

Gambar 4.2 Outer Model 1 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 



 

 

 

Gambar 4.3 Outer Model 2 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

 

Gambar 4.4 Inner Model 1 



 

 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

 

Gambar 4.3 Inner Model 2 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

4.3.1 Evaluasi Outer Model  

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data 

dengan Smart PLS untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity, 

Discriminant Validity, Composite Reliability dan Cronbach Alpha. 

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang 

diestimasi dengan Soflware PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan 

tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun 

menurut Chin, 1998 (dalam Ghozali, 2006) untuk ―penelitian tahap awal 

dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap 



 

 

cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading factor 

sebesar 0,70―. 

1. Convergent Validity 

Untuk menguji convergent validity digunakan nilai outer loading 

atau loading factor. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent 

validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading > 0,7. Convergent 

Validity merupakan salah satu kriteria dalam pengujian analisa data dengan 

Smart PLS. Berikut adalah nilai outer loading dari masing-masing indikator 

pada variabel penelitian: 

Tabel 4.14 Outer Loading 

Model 1 

Variabel Indikator OUTER LOADING Status 

 

 

PRODUCT 

P1 0,7262 Valid 

P2 0,7586 Valid 

P3 0,8157 Valid 

P4 0,6783 Valid 

 

 

PRICE 

H1 0,7744 Valid 

H2 0,8288 Valid 

H3 0,7044 Valid 

H4 0,7139 Valid 

 

 

PR1 0,6627 Valid 

PR2 0,7683 Valid 

PR4 0,7752 Valid 



 

 

PROMOTION PR5 0,7048 Valid 

 

 

LOCATION 

L1 0,7488 Valid 

L2 0,7451 Valid 

L3 0,5000 Valid 

L4 0,8621 Valid 

 

 

PURCHASE 

DECISION 

PD3 O,8075 Valid 

PD4 0,8743 Valid 

PD5 0,7659 Valid 

 

POST 

PURCHASE 

BEHAVIOUR 

PPB1 0,9304 Valid 

PPB2 0,7451 Valid 

PPB3 0,7275 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data dalam tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa 

masing-masing indikator variabel penelitian model pertama banyak yang 

memiliki nilai outer loading > 0,7. Namun, terlihat masih terdapat beberapa 

indikator yang memiliki nilai outer loading < 0,7. Menurut Chin seperti 

yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah 

dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Berdasarkan 

hasil run alogirtma PLS, diketahui bahwa tersisa 5 variabel yang tidak valid. 

Indikator yang tidak valid merupakan indikator yang dimiliki variable 

promotion, location, purchase decision dan post purchase decision. Karena 

itu digunakan kebijakan penghapusan indikator yang tidak valid pada model. 

Dengan ini data di atas menunjukkan tidak ada lagi indikator variabel yang 



 

 

nilai outer loading-nya di bawah 0,5, sehingga semua indikator dinyatakan 

layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. 

Tabel 4.15 Outer Loading 

Model 2 

Variabel Indikator OUTER LOADING Status 

PRODUCT P3 0,6387 Valid 

 

 

PRICE 

H1 0,6207 Valid 

H2 0,7813 Valid 

H4 0,7086 Valid 

 

 

LOCATION 

L1 0,6624 Valid 

L2 0,7093 Valid 

L4 0,7123 Valid 

 

BRAND IMAGE 

BR1 O,6687 Valid 

BR2 0,8161 Valid 

 

 

PURCHASE 

DECISION 

PD2 0,8041 Valid 

PD3 O,7953 Valid 

PD4 0,8468 Valid 

PD5 0,7369 Valid 

 

POST 

PURCHASE 

BEHAVIOUR 

PPB1 0,924 Valid 

PPB2 0,7404 Valid 

PPB3 0,7464 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 



 

 

Berdasarkan sajian data dalam tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa 

masing-masing indikator variabel penelitian model kedua banyak yang 

memiliki nilai outer loading > 0,7. Namun, terlihat masih terdapat beberapa 

indikator yang memiliki nilai outer loading < 0,7. Menurut Chin seperti 

yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah 

dianggap cukup untuk memenuhi syarat convergent validity. Berdasarkan 

hasil run alogirtma PLS, diketahui bahwa tersisa 7 variabel yang tidak valid. 

Indikator yang tidak valid merupakan indikator yang dimiliki variable 

product, price promotion, location, purchase decision dan post purchase 

decision. Karena itu digunakan kebijakan penghapusan indikator yang tidak 

valid pada model. Dengan ini data di atas menunjukkan tidak ada lagi 

indikator variabel yang nilai outer loading-nya di bawah 0,5, sehingga 

semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan 

dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

2. Discriminant Validity 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji discriminant validity. Uji 

discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator 

dinyatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading 

indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan pada variabel 

lainnya. Discriminant validity dapat dilihat pada cross loading. Cara lain 

untuk menilai discriminant validity adalah dengan membandingkan Square 

Root of Average Variance Extracted (  ) untuk setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Model 



 

 

mempunyai discriminant validity yang cukup jika akar AVE untuk setiap 

konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya. Berikut ini adalah nilai cross loading masing-masing indikator: 

Tabel 4.16 Cross Loading 

Model 1 

Indikator 

Variabel 

Product Price Promotion Location PD PPB 

P1 0.7262 0.3779 -0.0484 0.3849 0.3661 0.1214 

P2 0.7586 0.3603 -0.1471 0.4175 0.3853 0.0839 

P3 0.8157 0.4374 -0.0807 0.407 0.499 0.0747 

P4 0.6783 0.4183 -0.0753 0.4414 0.2714 0.0077 

H1 0.3844 0.7744 -0.0409 0.348 0.4737 -0.1226 

H2 0.5301 0.828 -0.067 0.5752 0.4883 -0.0988 

H3 0.2894 0.704 -0.0602 0.3705 0.3035 -0.063 

H4 0.3635 0.7139 -0.1384 0.5771 0.4664 -0.0348 

PR1 -0.0884 -0.1837 0.6627 -0.2129 -0.0923 0.0256 

PR2 -0.0172 -0.0608 0.7683 -0.0781 -0.1067 -0.0739 

PR4 -0.1718 -0.0279 0.7752 -0.1606 -0.1203 -0.2095 

PR5 -0.0461 -0.039 0.7048 -0.1632 -0.0784 0.0624 

L1 0.3889 0.4717 -0.2459 0.748 0.3956 0.0387 

L2 0.4187 0.5543 -0.0443 0.7451 0.4634 0.0157 

L3 0.355 0.2755 -0.1378 0.4958 0.0449 -0.0791 

L4 0.4621 0.4616 -0.2034 0.8621 0.4944 0.1095 



 

 

PD3 0.3902 0.4344 -0.0943 0.4649 0.8075 0.0965 

PD4 0.4521 0.5115 -0.1583 0.5161 0.8743 0.1308 

PD5 0.4443 0.4859 -0.0835 0.4057 0.7659 0.1969 

PPB1 0.1036 -0.0941 -0.1097 0.082 0.2011 0.9304 

PPB2 0.1008 -0.0529 -0.0095 0.0334 0.075 0.7451 

PPB3 0.0253 -0.1187 -0.0489 0.0153 0.0797 0.7275 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa 

masing-masing indikator pada variabel penelitian model pertama memiliki 

nilai cross loading terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan 

dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang 

baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. 

Tabel 4.17 Cross Loading 

Model 2 

 

Indikator 

Variabel 

Brand Image MM PPB PD 

B1 0,6887 -0,0168 0,1659 0,1426 

B2 0,8161 0,163 0,1194 0,1742 

B3 0,3766 0,1086 -0,0035 -0,0167 

HI -0,0326 0,6207 -0,1226 0,4594 

H2 0,0497 0,7813 -0,0988 0,512 



 

 

H4 0,1373 0,7086 -0,0389 0,4786 

L1 0,0744 0,6624 0,0382 0,4152 

L2 0,0667 0,7093 0,016 0,4586 

L4 0,1573 0,7123 0,1069 0,5433 

P3 0,1079 0,6387 0,0715 0,5014 

PB1 0,1819 0,0124 0,924 0,1738 

PB2 0,1277 0,0146 0,7404 0,0623 

PB3 0,1386 -0,0504 0,7464 0,0797 

PD2 0,1589 0,5615 0,0599 0,8041 

PD3 0,1766 0,5199 0,0949 0,7953 

PD4 0,1673 0,6063 0,1282 0,8468 

PD5 0,1954 0,5395 0,1976 0,7369 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa 

masing-masing indikator pada variabel penelitian model kedua memiliki 

nilai cross loading terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan 

dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang 

baik dalam menyusun variabelnya masing-masing. 

Selain mengamati nilai cross loading, discriminant validity juga 

dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai average 



 

 

variant extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan 

nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik. 

Tabel 4.18 Average Variant Extracted (AVE) 

Model 1 

Variabel AVE 

Product 0,557 

Price 0,573 

Promotion 0,532 

Location 0,526 

Purchase Decision 0,668 

Post Purchase Behaviour 0,655 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data dalam tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa 

nilai AVE variabel model pertama product, price, promotion, location, 

purchase decision, dan post purchase behavior > 0,5. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity 

yang baik.  

Tabel 4.19 Average Variant Extracted (AVE) 

Model 2 

Variabel AVE 

Brand Image 0,627 

Marketing Mix 0,500 



 

 

Post Purchase Behaviour 0,653 

Purchase Decision 0,635 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data dalam tabel 4.9 di atas, diketahui bahwa 

nilai AVE variabel model kedua brand image, marketing mix, purchase 

decision, dan post purchase behavior > 0,5. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki discriminant validity yang 

baik.  

Cara lain untuk menilai discriminant validity adalah dengan 

membandingkan Square Root of Average Variance Extracted (  ) 

untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Model mempunyai discriminant validity yang cukup 

jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara 

konstruk dengan konstruk lainnya. Berikut hasil pengujian Discriminant 

validity: 

Tabel 4.20 Correlation 

 Model 1 

Variabel AVE Location Post 

Purchase 

Behaviour 

Price Product Promotion Purchase 

Decision 

Location 0,526 0,725 0 0 0 0 0 

Post 

Purchase 

Behaviour 

0,655 0,067 0,806 0 0 0 0 



 

 

Price 0,573 0,628 -0,108 0,757 0 0 0 

Product 0,557 0,544 0,101 0,529 0,746 0 0 

Promotion 0,532 -0,206 -0,089 -0,102 -0,118 0,729 0 

Purchase 

Decision 

0,668 0,557 0,174 0,586 0,527 -0,139 0,817 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Dan dari Tabel 4.10 di atas terlihat bahwa nilai akar AVE atau 

correlation model pertama dari masing–masing variabel memiliki nilai 

konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam model yang 

diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. 

Tabel 4.21 Correlation  

Model 2 

Variabel AVE Brand 

Image 

Marketing 

Mix 

Post 

Purchase 

Behaviour 

Purchase 

Decision 

Brand 

Image 

0,627 0,654 0 0 0 

Marketing 

Mix 

0,479 0,119 0,692 0 0 

Post 

Purchase 

Behaviour 

0,653 0,190 -0,004 0,808 0 

Purchase 

Decision 

0,635 0,218 0,699 0,152 0,797 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 



 

 

Kemudian dari Tabel 4.11 di atas terlihat bahwa nilai akar AVE atau 

correlation model kedua dari masing – masing variabel memiliki nilai 

konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya, hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam model yang 

diestimasi memenuhi kriteria discriminant validity. 

3. Composite Reliability 

Composite Reliability merupakan bagian yang digunakan untuk 

menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu 

variabel dapat dinyatakan memenuhi composite reliability apabila memiliki 

nilai composite reliability > 0,6.Berikut ini adalah nilai composite 

reliability dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 4.22 Composite Reliability  

Model 1 

Variabel Composite Reliability 

Product 0.834 

Price 0.842 

Promotion 0.819 

Location 0.811 

Brand Image 0.673 

Purchase Decision 0.857 

Post Purchase Behaviour 0.846 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 



 

 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.12 di atas, semua variable 

model pertama memiliki nilai composite reliability diatas 0,8. Hal ini dapat 

diketahui bahwa nilai composite reliability semua variabel penelitian > 0,6. 

Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi 

composite realibility sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan 

variabel memiliki tingkat realibilitas yang cukup tinggi. 

Tabel 4.23 Composite Reliability  

Model 2 

Variabel Composite Reliability 

Brand Image 0.673 

Marketing Mix 0.865 

Post Purchase Behaviour 0.848 

Purchase Decision 0.874 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.13 di atas, semua variable 

model kedua memiliki nilai composite reliability diatas 0,8 kecuali variable 

brand image yaitu 0,673. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai composite 

reliability semua variabel penelitian > 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel telah memenuhi composite realibility sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas 

yang cukup tinggi. 

4. Cronbach Alpha 



 

 

Uji realibilitas dengan composite reability di atas dapat diperkuat 

dengan menggunakan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dapat 

dinyatakan reliabel atau memenuhi cronbach alpha apabila memiliki nilai 

cronbach alpha > 0,7.
 
 Berikut ini adalah nilai cronbach alpha dari masing-

masing variabel: 

Tabel 4.24 Cronbach Alpha 

Model 1 

Variabel Cronbach Alpha 

Product 0.7384 

Price 0.7529 

Promotion 0.7076 

Location 0.7253 

Purchase Decision 0.7494 

Post Purchase Behaviour 0,7644 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data di atas pada tabel 4.14, dapat diketahui 

bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel penelitian model 

pertama > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa 

masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai 

cronbach alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel 

memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi.  

Tabel 4.25 Cronbach Alpha 

Model 2 



 

 

Variabel Cronbach Alpha 

Brand Image 0.7328 

Marketing Mix 0.8174 

Post Purchase Behaviour 0.7644 

Purchase Decision 0.8072 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data di atas pada tabel 4.15, dapat diketahui 

bahwa nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel penelitian model 

kedua > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-

masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai cronbach 

alpha, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki 

tingkat reliabilitas yang cukup tinggi.  

4.3.2 Evaluasi Inner Model  

Selanjutnya analisis tahap kedua adalah melakukan pengujian atau 

pengukuran terhadap model  struktural,  atau  disebut pengukuran  inner  

model.  Pengujian  inner model atau model struktural dilakukan untuk 

melihat penjelasan mengenai hasil uji path coefficient, uji goodness of fit 

dan uji hipotesis. 

1. Uji Path Coefficient 

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa 

kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. 

Sedangkan coefficient determination (R-Square) digunakan untuk 



 

 

mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. Chin menyebutkan hasil R
2
 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel 

laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel 

eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang 

dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya 

sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika 

hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah. 

Tabel 4.26 Path Coefficient 

Model 1 

Variabel Path Coefficient 

Product > Purchase Decision 2.6393 

Price > Purchase Decision 2.9914 

Promotion > Purchase Decision 0.3747 

Location> Purchase Decision 2.5002 

Purchase Decision > Post Purchase Behaviour 1.4488 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan skema inner model yang telah ditampilkan pada table 

4.16 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai path coefficient model pertama 

terbesar ditunjukkan dengan pengaruh price terhadap purchase decision 

dengan nilai 2,9914, lalu ada pengaruh product terhadap purchase decision 

dengan nilai 2.6393, dan terakhir ada pengaruh location terhadap purchase 

decision dengan nilai 2.5002. Dan pengaruh yang terkecil ditunjukkan oleh 

pengaruh purchase decision dan post purchase behaviour dengan nilai 



 

 

1.4488, dan yang terakhir pengaruh paling terkecil juga ditunjukan oleh 

pengaruh promotion terhadap purchase decision sebesar 0.3747. 

Tabel 4.27 Path Coefficient 

Model 2 

Variabel Path Coefficient 

Brand Image  > Purchase Decision 1.5693 

Markeitng Mix > Purchase Decision 11.9322 

Purchase Decision > Post Purchase Behaviour 1.2035 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan skema inner model yang telah ditampilkan pada table 

4.17 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai path coefficient model pertama 

terbesar ditunjukkan dengan pengaruh marketing mix terhadap purchase 

decision dengan nilai 11.9322. Dan pengaruh yang terkecil ditunjukkan 

oleh pengaruh brand image terhadap purchase decision dengan nilai 1.5693, 

lalu pengaruh yang paling kecil juga ditunjukan oleh pengaruh purchase 

decision dan post purchase behaviour dengan nilai 1.2035. 

Berdasarkan uraian hasil tersebut, menunjukkan bahwa keseluruhan 

variabel dalam model ini memiliki path coefficient dengan angka yang 

positif dan angka yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin 

besar nilai path coefficient pada satu variabel independen terhadap variabel 

dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen 

terhadap variabel dependen tersebut. Sebaliknya, semakin  kecil nilai path 

coefficient pada satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka 



 

 

semakin tidak kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap 

variabel dependen tersebut. 

2. Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit) 

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square 

untuk setiap variabel laten dependen. Berdasarkan pengolahan data yang 

telah dilakukan dengan menggunakan program smart PLS 3.0, diperoleh 

nilai R-Square sebagai berikut: 

Tabel 4.28 Nilai R Square 

Model 1 

Variabel Nilai R Square  

Purchase Decision 0.4431 

Post Purchase Behaviour 0.0303 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.18 di atas, dapat diketahui 

bahwa nilai R-Square untuk model pertama variabel purchase decision 

adalah 0,4431. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase 

besarnya purchase decision dapat dijelaskan oleh product, price, promotion, 

dan location  sebesar 44,31%. Kemudian untuk nilai R-Square yang 

diperoleh variabel post purchase behaviour sebesar 0,0303. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa post purchase behaviour dapat dijelaskan oleh 

purchase decision dan product, price, promotion, dan location, sebesar 

3,03%. Jadi pengaruh yang terdapat di variable purchase decision masuk 



 

 

kedalam kategori sedang, sedangkan pengaruh yang terdapat di variable 

post purchase behavior masuk kedalam kategori lemah. 

Penilaian goodness of fit diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-

Square memiliki arti yang sama dengan coefficient determination (R-

Square) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi Q-Square, maka 

model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Adapun 

hasil perhitungan nilai Q-Square adalah sebagai berikut: 

Model 1 

Q-Square = 1 – [(1 – R
2
1) x  (1 – R

2
2)] 

= 1 – [(1 – 0,4431) x (1 – 0,0303)] 

= 1 – (0,5569x 0,9697) 

= 1 – 0,54 

= 0,46 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-Square 

model pertama sebesar 0,46. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari 

data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 

46%. Sedangkan sisanya sebesar 54% dijelaskan oleh faktor lain yang 

berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut 

maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit 

yang cukup baik. 

Tabel 4.29 Nilai R Square 

Model 2 



 

 

Variabel Nilai R Square  

Purchase Decision 0.5079 

Post Purchase Behaviour 0.0231 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.19 di atas, dapat diketahui 

bahwa nilai R-Square untuk model kedua variabel purchase decision adalah 

0,5079. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya 

purchase decision dapat dijelaskan oleh product, price, promotion, location, 

dan brand image sebesar 50,79%. Kemudian untuk nilai R-Square yang 

diperoleh variabel post purchase behaviour sebesar 0,0231. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa post purchase behaviour dapat dijelaskan oleh 

purchase decision dan product, price, promotion, location, dan brand 

image sebesar 2,31%. Jadi pengaruh yang terdapat di variable purchase 

decision masuk kedalam kategori sedang, sedangkan pengaruh yang 

terdapat di variable post purchase behavior masuk kedalam kategori lemah. 

Penilaian goodness of fit diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-

Square model kedua memiliki arti yang sama dengan coefficient 

determination (R-Square) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi Q-

Square, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan 

data. Adapun hasil perhitungan nilai Q-Square adalah sebagai berikut: 

Model 2 

Q-Square = 1 – [(1 – R
2
1) x  (1 – R

2
2)] 

= 1 – [(1 – 0,5079) x (1 – 0,0231)] 



 

 

= 1 – (0,4921x 0,9769) 

= 1 – 0,48 

= 0,52 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-Square 

model kedua sebesar 0,52. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari 

data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 

52%. Sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh faktor lain yang 

berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut 

maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit 

yang cukup baik. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah evaluasi outer model dan inner model dilakukan, tahap 

selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini didasarkan 

atas pengolahan data penelitian dengan menggunakan SmartPLS. Dengan 

metode resampling boostrap, diperoleh nilai t-statistik yang kemudian akan 

dibandingkan dengan nilai t-tabel. Apabila nilai t-statistik lebih besar dari 

nilai t-tabel maka hipotesis penelitian yang diajukan diterima dan 

sebaliknya.  

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat 

digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada 

penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dibandingkan 

dengan nilai T-Table. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh 

dalam penelitian ini melalui inner model: 



 

 

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, sehingga batas 

ketidakakuratan sebesar (α) = 5% = 0,05 dengan nilai t-tabel sebesar 1,98. 

Sehingga: 

a) Jika nilai t-statistik lebih kecil dari nilai t-tabel [t-statistik < 1,98], 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b) Jika nilai t-statistik lebih besar atau sama dengan t-tabel [t-statistik ≥ 

1,98], maka Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian hipotesis untuk 

outer model dilakukan dengan melihat t-statistik 

Tabel 4.30 T-Statistics  

Model 1 dan 2 

Hipotesis Pengaruh T-Statistics T-Table Hasil 

H1 Product => 

Purchase Decision 

2,6393 1,98 Diterima 

H2 Price => 

Purchase Decision 

2,9914 1,98 Diterima 

H3 Promotion => 

Purchase Decision 

0,3747 1,98 Ditolak 

H4 Location => 

Purchase Decision 

2,5002 1,98 Diterima 

H5 Marketing Mix => 

Purchase Decision 

11,9332 1,98 Diterima 



 

 

H6 Brand Image => 

Purchase Decision 

1,5693 1,98 Ditolak 

H7 Purchase Decision => 

Post Purchase Behaviour 

1,4488 

dan 

1.2035 

1,98 Ditolak 

Sumber: Hasil pengolahan data, 2019 

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.20 di atas, dapat diketahui 

bahwa dari tujuh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, ada empat 

hipotesis yang dapat diterima karena masing-masing pengaruh yang 

ditunjukkan memiliki nilai t-statistik ≥ 1,98, dan ada tiga hipotesis yang 

tidak dapat diterima karena masing-masing pengaruh yang ditunjukan 

memiliki nilai t-statistik < 1,98. Sehingga dapat dinyatakan ada variabel 

independen ke dependennya memiliki pengaruh yang signifikan dan ada 

variabel independen ke dependennya memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan. 

4.3.3 Analisis Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk 

menjawab hipotesis yang diajukan, telah diketahui bahwa ketujuh hipotesis 

ada yang diterima dan ada yang ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dan yang tidak signifikan anatara 

variabel independen dengan dependen. Berikut ini adalah analisis terkait 

pengaruh anatar variabel sesuai hipotesis yang diajukan: 



 

 

1. Pengaruh Product terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark 

Hipotesis: 

1) Ho : Product  tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

2) Ha : Product berpengaruh signifikan terhadap purchase decision 

konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Product terhadap Purchase 

Decision maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah dengan 

membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel produt memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase decision dengan nilai koefisien parameter model pertama sebesar 

0,2265 dengan nilai t-statistik model pertama 2,6393 > t-tabel 1,98. Karena 

nilai t-statistik > nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama 

yaitu variabel product  terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap 

Purchase Decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

2. Pengaruh  Price terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark 

Hipotesis: 

1) Ho : Price  tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

2) Ha : Price berpengaruh signifikan terhadap purchase decision 

konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Price terhadap Purchase 

Decision maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah dengan 

membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel price memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase decision dengan nilai koefisien parameter model pertama sebesar 

0,3111 dengan nilai t-statistik model pertama 2,9914 > t-tabel 1,98. Karena 

nilai t-statistik > nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua 

yaitu variabel price terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap 

Purchase Decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

3. Pengaruh Promotion terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark 

Hipotesis: 

1) Ho : Promotion tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

2) Ha : Promotion  berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Promotion terhadap Purchase 

Decision maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah dengan 

membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel promotion tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase decision dengan nilai koefisien parameter model kedua 

sebesar -0,0306 dengan nilai t-statistik model kedua 0,3747 < t-tabel 1,98. 

Karena nilai t-statistik < nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

ketiga yaitu variabel promotion tidak terbukti mempunyai pengaruh positif 

terhadap Purchase Decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

4. Pengaruh Location terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark 

Hipotesis: 

3) Ho : Location tidak berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

4) Ha : Location berpengaruh signifikan terhadap purchase decision 

konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Location terhadap Purchase 

Decision maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah dengan 

membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel location memiliki pengaruh positif terhadap 

purchase decision dengan nilai koefisien parameter model pertama sebesar 

0,2423 dengan nilai t-statistik model pertama 2,5002 > t-tabel 1,98. Karena 

nilai t-statistik > nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

keempat yaitu variabel location terbukti mempunyai pengaruh positif 

terhadap Purchase Decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

5. Pengaruh Marketing Mix terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark 

Hipotesis: 

1) Ho : Marketing Mix  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

purchase decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

2) Ha : Marketing Mix berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Marketing Mix terhadap 

Purchase Decision maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah dengan 

membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel Marketing Mix memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase decision dengan nilai koefisien parameter model kedua 

sebesar 0,6835 dengan nilai t-statistik model kedua 11,9322 > t-tabel 1,98. 

Karena nilai t-statistik > nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

kelima yaitu variabel Marketing Mix terbukti mempunyai pengaruh positif 

terhadap Purchase Decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

6. Pengaruh Brand Image terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark 

Hipotesis: 

1) Ho : Brand Imaage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

purchase decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

2) Ha : Brand Image berpengaruh signifikan terhadap purchase 

decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Brand Image terhadap 

Purchase Decision maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah dengan 

membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel brand image tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap purchase decision dengan nilai koefisien parameter model kedua 

sebesar 0,1365 dengan nilai t-statistik model kedua 1,5693 < t-tabel 1,98. 

Karena nilai t-statistik < nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis 

keenam yaitu variabel brand image tidak terbukti mempunyai pengaruh 

positif terhadap Purchase Decision konsumen di Jogja Bay Waterpark. 



 

 

7. Pengaruh Purchase Decision terhadap Post Purchase Behaviour di 

Jogja Bay Waterpark 

Hipotesis: 

1) Ho : Purchase Decision tidak berpengaruh signifikan terhadap post 

purchase behaviour konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

2) Ha : Purchase Decision tidak berpengaruh signifikan terhadap post 

purchase behaviour konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel Purchase Decision terhadap 

Post Purchase Behaviour maka dilakukan Uji t. Kriteria pengujian adalah 

dengan membandingkan nilai tstatistik dengan ttabel pada batas ketidakakuratan 

sebesar (α) = 5% = 0,05 dan interval kepercayaan 95%. Adapun kriteria 

tersebut: 

Jika t statistik > t tabel (α) maka Ho ditolak  

Jika t statistik < t tabel (α) maka Ho diterima 

Adapun dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa hasil pada tabel di 

atas tampak bahwa variabel purchase decision tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap post purchase behavior dengan nilai koefisien parameter 

model pertama sebesar 0,1742 dan nilai koefisien parameter model kedua 

0,1519 dengan nilai t-statistik model pertama 1,4488 dan nilai t-statistik 

model kedua 1.2035 < t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik < nilai t-tabel 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ketujuh yaitu variabel purchase 



 

 

decision tidak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap post purchase 

behavior  konsumen di Jogja Bay Waterpark. 

4.4 Pembahasan 

1. Pengaruh Product terhadap Purchase Decision 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

product memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision  dengan nilai 

koefisien parameter model pertama sebesar 0,2265 dengan nilai t-statistik 

model pertama 2,6393 > t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik > nilai t-tabel 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama terbukti bahwa Product 

mempunyai pengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Product memiliki 

pengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay Waterpark. 

Dengan kata lain semakin tinggi kualitas dan kesesuaian Product seperti 

yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen maka Purchase Decision 

di Jogja Bay Waterapark akan semakin meningkat.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Fandy Tjiptono (2012:95) yang 

mendefinisi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amron.A (2018) 

yang menyatakan bahwa product berpengaruh terhadap purchase decision 

dan Berdasarkan uji hipotesis dan fakta di atas, hasil ini juga menguatkan 



 

 

penelitian yang dilakukan Suhaily, L., & Darmoyo, S. (2017) menyatakan 

bahwa ada pengaruh antara product terhadap purchase decision. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh product terhadap purchase decision memiliki 

tingkat signifikansi terkuat ketiga dari tujuh pengaruh antar variabel yang 

lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics sebesar 2,639. Hal ini 

disebabkan karena Product merupakan hal utama yang dijadikan 

pertimbangan oleh konsumen saat akan melakukan Purchase Decision, dan 

Product yang ditawarkan oleh Jogja Bay Waterpark memiliki kualitas 

sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Pengaruh Price terhadap Purchase Decision 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

price memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision dengan nilai 

koefisien parameter model pertama sebesar 0,3111 dengan nilai t-statistik 

model pertama 2,9914 > t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik > nilai t-tabel 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua terbukti bahwa Price 

mempunyai pengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Price memiliki 

pengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay Waterpark. Hal 

tersebut menunjukan bahwa harga yang diberikan oleh Jogja Bay 

Waterpark sesuai dengan apa yang didapatkan oleh konsumen. Harga yang 

diberikan juga sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kualitas produk 

yang di dapatkan.  



 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 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 tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supaatagorn, C. (2017) yang 

menyatakan bahwa price berpengaruh terhadap purchase decision dan 

Berdasarkan uji hipotesis dan fakta di atas, hasil ini juga menguatkan 

penelitian yang dilakukan Sunardi, Ibrahim, J. T., & Tain, A. (2016) 

menyatakan bahwa ada pengaruh antara price terhadap purchase decision. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh price terhadap purchase decision memiliki 

tingkat signifikansi terkuat kedua dari tujuh pengaruh antar variabel yang 

lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics sebesar 2,991. Hal ini 

disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh Jogja Bay Waterpark sudah 

sesuai dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat dan 

dengan daya saing. Oleh karena itu price lebih berpengaruh positif terhadap 

purchase decision dibandingkan product. 

3. Pengaruh Promotion terhadap Purchase Decision 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

promotion tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision  

dengan nilai koefisien parameter model kedua sebesar -0,0306 dengan nilai 

t-statistik model kedua 0,3747 < t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik < nilai 



 

 

t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga terbukti bahwa 

Promotion mempunyai pengaruh tidak positif terhadap Purchase Decision 

di Jogja Bay Waterpark. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa 

Promotion tidak berpengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja 

Bay Waterpark. Hal tersebut menunjukan bahwa promosi yang dilakukan 

oleh Jogja Bay Waterpark belum tepat dan sampai kepada konsumen. Saat 

ini konsumen biasanya mendapatkan informasi mengenai Jogja Bay 

Waterpark melalui Sosial Media dan WOM dari konsumen lain yang sudah 

pernah ke Jogja Bay Waterpark. 

Sesuai dengan pendapat (Tjiptono F ,2002) menjelaskan bahwa 

promosi merupakan salah satu faktor 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. Pada dasarnya Jogja 

Bay Waterpark sudah didukung dengan produk yang berkualitas dan harga 

yang ditawarkanpun sudah sesuai dengan kualitas produk. Oleh karena itu 

Jogja Bay Waterpark harus meningkatkan pentingnya promosi melalui 

Sosial Media Marketing dan WOM. Pentingnya promosi ini dapat 

mempengaruhi keberhasilan dan meningkatkan keputusan pembelian di 

Jogja Bay Waterpark. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang 

dilakukan Eun-Ju,S dan Jin-Woo,P.(2018) yang menyatakan bahwa sosial 

media marketing dan wom berpenaruh positif terhadap keputusan 

pembelian. Hasil ini juga menunjukan bahwa penelitian tersebut tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan Carolina Sofia G.M (2018) dan 



 

 

Carunia,M,F., dan Rani,I (2017) yang menyatakan bahwa promotion 

berpengaruh positif terhadap purchase decision. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh promotion terhadap purchase decision memiliki 

tingkat signifikansi terlemah ketujuh dari tujuh pengaruh antar variabel 

yang lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics sebesar 0.375. Hal ini 

disebabkan karena promotion yang sudah dilakukan Jogja Bay Waterpark 

saat ini belum bagus dan tepat sasaran kepada konsumen. Jika promotion 

yang dilakukan sudah baik dan tepat, makan akan meningkatkan purchase 

decision di Jogja Bay Waterpark karena produt dan price yang ditawarkan 

sudah dengan kualitas yang baik serta dengan harga yang sudah sesuai 

kualitas produk. 

4. Pengaruh Location terhadap Purchase Decision 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

location memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision  dengan nilai 

koefisien parameter model pertama sebesar 0,2423 dengan nilai t-statistik 

model pertama 2,5002 > t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik > nilai t-tabel 

maka dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat terbukti bahwa Promotion 

mempunyai pengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Promotion 

memiliki pengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark. Hal tersebut menunjukan bahwa location yang di sediakan oleh 

Jogja Bay Waterpark sudah sangat baik dan tepat. Location yang ditentukan 



 

 

sudah sangat cocok dengan keinginan konsumen yang menginginkan 

Location yang strategis dan mudah dijangkau. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Huriyati (2005) bahwa 

alternatif pemilihan lokasi secara prinsip, para pengusaha bisa saja 

memutuskan untuk memilih tempat usaha ditengah kota atau di pinggiran 

kota. Jogja Bay Waterpark sudah memilih lokasi usahanya di tempat yang 

strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi sendiri ataupun 

transportasi umum. Karena pada dasarnya konsumen ingin mengunjungi 

suatu tempat yang lokasinya mudah dijangkau atau mudah diakses sehingga 

untuk sampai tujuan tersebut tidak bersusah payah. Hasil penelitian tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh The Ninh Nguyen, Thi 

Thu Hoai Phan, dan Phoung Anh Vu (2015)  yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh location terhadap purchase decision. Berdasarkan uji 

hipotesis dan fakta di atas, hasil ini juga menguatkan penelitian yang 

dilakukan Brata, B. H., Husani, S., & Ali, H. (2017) yang juga menyatakan 

bahwa ada pengaruh antara location dan purchase decision. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh location terhadap purchase decision memiliki 

tingkat signifikansi terkuat ketiga dari tujuh pengaruh antar variabel yang 

lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics sebesar 2,500. Hal ini 

disebabkan karena lokasi yang ditawarkan oleh Jogja Bay Waterpark sudah 

sangat baik dan strategis. Lokasi juga mudah untuk dijangkau oleh 

konsumen yang sudah pernah ataupun yang belum pernah ke Jogja Bay 



 

 

Waterpark. Oleh karena itu price lebih berpengaruh positif terhadap 

purchase decision dibandingkan product. 

5. Pengaruh Marekting Mix  terhadap Purchase Decision 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

marketing mix memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision  

dengan nilai koefisien parameter model kedua sebesar 0,6835 dengan nilai 

t-statistik model kedua 11,9322 > t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik > nilai 

t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis kelima terbukti bahwa 

Marketing Mix mempunyai pengaruh positif terhadap Purchase Decision di 

Jogja Bay Waterpark. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa semua 

variabel yang ada di dalam Marketing Mix sudah sangat baik karena dengan 

kualitas produk yang baik, harga yang sesuai dengan kualitas, dan lokasi 

yang strategis dapat mendukung dan membantu konsumen untuk 

melakukan purchase decision di Jogja Bay Waterpark. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 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. Jogja Bay Waterpark bisa menggabungkan 

kualitas produk yang terbaik, harga yang sesuai, promosi yang tepat sasaran 

dan lokasi yang sudah sangat strategis untuk meningkatkan keinginan 

konsumen datang dan melakukan keputusan pembelian. Hasil penelitian 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dawood, A. K. 



 

 

(2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh marketing mix terhadap 

purchase decision. Berdasarkan uji hipotesis dan fakta di atas, hasil ini juga 

menguatkan penelitian yang dilakukan Muh. Syafi’i Basamalah (2016) yang 

juga menyatakan bahwa ada pengaruh antara marketing mix dan purchase 

decision. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh location terhadap purchase decision memiliki 

tingkat signifikansi terkuat pertama dari tujuh pengaruh antar variabel yang 

lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics sebesar 11.932. Hal ini 

disebabkan karena marketing mix yang ditawarkan Jogja Bay Waterpark 

didukung oleh variabel variabel dengan kualitas produk yang baik, harga 

yang sesuai dengan kualitas, dan lokasi yang strategis. Hal tersebut sangat 

mendukung dan membantu konsumen untuk melakukan purchase decision 

di Jogja Bay Waterpark. Oleh karena itu marketing mix sangat berpengaruh 

terhadap purchase decision. 

6. Pengaruh Brand Image terhadap Purchase Decision 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase decision  

dengan nilai koefisien parameter model kedua sebesar 0,1365 dengan nilai 

t-statistik model kedua 1,5693 < t-tabel 1,98. Karena nilai t-statistik < nilai 

t-tabel maka dapat dikatakan bahwa hipotesis keenam terbukti bahwa Brand 

Image mempunyai pengaruh tidak positif terhadap Purchase Decision di 

Jogja Bay Waterpark. Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Brand 



 

 

Image  tidak berpengaruh positif terhadap Purchase Decision di Jogja Bay 

Waterpark. Hal tersebut menunjukan bahwa konsumen belum 

menempatkan Jogja Bay Waterpark menjadi pilihan utama untuk 

melakukan keputusan pembelian di dunia pariwisata. Meskipun Jogja Bay 

Waterpark merupakan satu-satunya waterpark thematic di Jogja, tapi 

konsumen belum terlalu mementingkan hal tersebut saat akan melakukan 

pengambilan keputusan. 

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mowen, 1995 bahwa Brand 

image atau Citra merek adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk 

pada benak konsumen. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan 

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

& Coney, 1998). Oleh karena itu Jogja Bay Waterpark harus bisa 

menanamkan citra merek kepada konsumen dengan kualitas yang mereka 

miliki, salah satunya dengan cara menekankan kepada konsumen kualitas 

produk, harga, promosi dan lokasi yang sudah sangat baik. Hasil ini juga 

menunjukan bahwa penelitian tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Suhaily, L., & Darmoyo, S. (2017) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh Brand Image terhadap Purchase Decision. Berdasarkan 

uji hipotesis dan fakta di atas, hasil ini juga tidak dapat menguatkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ago, G., Suharno, Mintarti, S., & Hariya, S. 

(2015) yang juga menyatakan bahwa ada pengaruh antara brand image dan 

purchase decision. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh brand image terhadap purchase decision 



 

 

memiliki tingkat signifikansi terlemah kelima dari tujuh pengaruh antar 

variabel yang lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics sebesar 1.569. 

Hal ini disebabkan karena Jogja Bay Waterpark belum menjadi pilihan 

utama konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Dan di kota Jogja 

sangat banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh konsumen, oleh 

karena itu Jogja Bay Waterpark belum menjadi brand yang favorite untuk 

dikunjungi dan pengunjung tidak lagi mengatakan ―one of the best dan first 

to come to mind‖. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian di Jogja Bay Waterpark. Oleh karena itu Brand Image yang 

dimiliki belum berpengaruh secara signifikan terhadap Purchase Decision. 

7. Pengaruh Purchase Decision terhadap Post Purchase Behaviour 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengatakan variabel 

purchase decision tidak memiliki pengaruh positif terhadap post purchase 

behaviour  dengan nilai koefisien parameter model pertama sebesar 0,1742 

dan nilai koefisien parameter model kedua 0,1519 dengan nilai t-statistik 

model pertama 1,4488 dan nilai t-statistik model kedua 1.2035 < t-tabel 

1,98. Karena nilai t-statistik < nilai t-tabel maka dapat dikatakan bahwa 

hipotesis ketujuh terbukti bahwa Purchase Decision mempunyai pengaruh 

tidak positif terhadap Post Purchase Behaviour di Jogja Bay Waterpark. 

Hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Purchase Decision  tidak 

berpengaruh positif terhadap Post Purchase Behaviour di Jogja Bay 

Waterpark. Hal tersebut menunjukan bahwa ketika konsumen melakukan 

keputusan pembelian, konsumen merasa produk yang ditawarkan sudah 

sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Tapi 



 

 

setelah konsumen melakukan keputusan pembelian, konsumen merasa 

belum puas dengan keputusan pembelian yang dilakukan di Jogja Bay 

Waterpark. Dan kemungkinan konsumen tidak akan melakukan pembelian 

ulang terhadap produk yang ditawarkan oleh Jogja Bay Waterpark dan 

konsumen belum akan memberikan rekomendasi kepada orang lain 

mengenai Jogja Bay Waterpark. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Tjiptono F (2006) menyatakan 

bahwa perilaku konsumen jasa terdiri dari tiga tahap yaitu prapembelian, 

konsumsi, dan evaluasi purna beli. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi, 

konsumen belum puas. Jika produk memenuhi ekspektasi, konsumen puas. 

Jika produk melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa konsumen merasa produk tidak memenuhi ekspektasi 

dan konsumen belum puas dengan keputusan pembelian yang dilakukan di 

Jogja Bay Waterpark. Hasil ini juga menunjukan bahwa penelitian tersebut 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Brata, B. H., Husani, S., & 

Ali, H. (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh purchase 

decision terhadap post purchase behaviour. Berdasarkan uji hipotesis dan 

fakta di atas, hasil ini juga tidak dapat menguatkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sunardi, Ibrahim, J. T., & Tain, A. (2016) yang juga 

menyatakan bahwa ada pengaruh purchase decision terhadap post purchase 

behaviour. 

Hasil uji path coefficient dalam evaluasi skema inner model, 

diketahui bahwa pengaruh purchase decision terhadap post purchase 

behavior memiliki tingkat signifikansi terlemah keenam dari tujuh 



 

 

pengaruh antar variabel yang lain yang ditunjukkan dengan nilai T-Statistics 

sebesar 1.449. Hal ini disebabkan karena konsumen merasa belum puas 

dengan keputusan pembelian yang dilakukan di Jogja Bay Waterpark. Dari 

hasil penelitian ini kemungkinan konsumen tidak akan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk yang ditawarkan dan belum akan 

merekomendasikan Jogja Bay Waterpark kepada orang lain. Hal tersebut 

sangat berpengaruh terhadap perilaku paska pembelian konsumen di Jogja 

Bay Waterpark. Oleh karena itu Purchase Decision yang sudah pernah 

dilakukan oleh konsumen belum berpengaruh secara signifikan terhadap 

Post Purchase Behaviour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




