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BAB IV 

HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini menjelaskan hasil pengaruh persepsi kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen, loyalitas konsumen dan Word of Mouth, 

menjelaskan pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen dan 

Word of Mouth serta pengaruh loyalitas konsumen terhadap Word of Mouth Pada 

Pusat Training Perbankan (PTP) Yogyakarta. Pembahasan hasil penelitian ini 

dimulai dari analisis kuantitatif yang meliputi uji goodness of fit index, analisis 

Structural Equation Model (SEM) dengan program LISREL 8.8 dan pengujian 

hipotesis. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pengumpulan 

data penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden 

penelitian yaitu orang yang pernah mengikuti program pelatihan di Pusat Training 

Perbankan (PTP) Yogyakarta. Dalam penelitian ini disebarkan sebanyak 200 

kuesioner dan seluruhnya dapat dikembalikan sehingga total data yang diolah 

sebanyak 200 subyek. 

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), 

diberi kode (coding) dan ditabulasikan (tabulating).  Untuk selanjutnya dianalisis 

dengan bantuan program statistik komputer LISREL 8.8.  
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4.1 Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang 

diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat 

profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 

4.1.1 Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 88 44% 

Perempuan 112 56% 

Total 200 100% 

 Sumber : Data Primer diolah, 2015. 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar adalah wanita sebanyak 112 responden atau 56% dan 

Laki-laki sebanyak 88 responden atau 44% dari total 200 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.1.2 Umur 

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan 

sebagai berikut :   

Tabel 4.2 

Umur Responden 

Umur Jumlah Persentase 

< 20 tahun 20 10% 

20 - 30 tahun 96 48% 

31 - 40 tahun 56 28% 

> 40 tahun 28 14% 

Total 200 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar berumur antara 20 – 30 tahun yaitu sebanyak 

96 responden atau 48%. dari total 200 responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

4.1.3 Jenis Bank Tempat Bekerja 

Berdasarkan bank tempat bekerja, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Bank Tempat Bekerja 

Bank Jumlah Persentase 

Bank Umum 30 15% 

BPR 112 56% 

BMT 28 14% 

Koperasi 30 15% 

Total 200 100% 

Sumber : Data Primer diolah, 2015. 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar bekerja di BPR yaitu sebanyak 112 responden 

atau 56%. Selanjutnya diikuti Bank Umum dan koperasi sebesar 15% dan BMT 

sebesar 14%. 

4.1.4 Lama Bekerja di Perusahaan 

Berdasarkan lama bekerja responden, maka responden dalam penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Lama Bekerja Responden  

Lama bekerja Jumlah Persentase 

1 - 3 tahun 86 43% 

4 - 6 tahun 48 24% 

7 - 9 tahun 42 21% 

> 9 tahun 24 12% 

Total 200 100% 

                            Sumber : Data Primer diolah, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah sebagian besar telah bekerja di perusahaan antara 1 – 3 tahun 

yaitu sebanyak 86 responden atau 43% dari total 200 responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.1.5 Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden dapat ditunjukkan pada 

Tabel 4.5 

        Tabel 4.5 

Tingkat Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

SMA 28 14% 

Diploma 24 12% 

Sarjana 132 66% 

Pasca Sarjana 16 8% 

Total 200 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2015 

Hasil deskriptif pada tingkat pendidikan terakhir responden mayoritas 

responden berpendidikan terakhir Sarjana yaitu sebanyak 132 orang atau 66% dari 

total 200 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. 

4.1.6 Program yang Diikuti 

Tabel 4.6 menunjukkan program yang diikuti responden ketika mengikuti 

pelatihan di Pusat Training Perbankan (PTP) Yogyakarta. 

     Tabel 4.6 

Program yang diikuti di Pusat Training Perbankan (PTP) Yogyakarta 

Program Jumlah Persentase 

Pelatihan / Pendidikan 62 31% 

Pembuatan SOP 20 10% 

Pendampingan 12 6% 

Test 24 12% 

Pembuatan Studi Kelayakan 24 12% 

Magang 58 29% 

Total 200 100% 
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Ditinjau dari program yang diikuti responden di Pusat Training Perbankan 

(PTP) Yogyakarta mayoritas adalah program pelatihan/ pendidikan yaitu 

sebanyak 62 orang atau 31% dari total 200 responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. 

4.1.7 Lama Menjadi Konsumen PTP Yogyakarta 

Lama menjadi konsumen PTP Yogyakarta dapat ditunjukkan pada Tabel 4.7. 

    Tabel 4.7 

Lama Menjadi Konsumen PTP Yogyakarta 

Lama menjadi konsumen Jumlah Persentase 

< 1 tahun 16 8% 

1 - 2 tahun 70 35% 

3 - 4 tahun 108 54% 

> 4 tahun 6 3% 

Total 200 100% 

Sumber : Data primer diolah, 2015 

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjadi 

konsumen Pusat Training Perbankan (PTP) Yogyakarta selama 3 – 4 tahun yaitu 

sebanyak 108 orang atau 54%.  Sedangkan responden yang menjadi konsumen 

antara 1 – 2 tahun sebanyak 70 orang atau 35%, kurang dari 1 tahun sebanyak 16 

orang atau 8% dan lebih dari 4 tahun sebanyak 6 orang atau 3%. 

4.1.8 Frekuensi Menggunajan Jasa 

Berdasarkan frekuensi menjadi konsumen Pusat Training Perbankan (PTP) 

Yogyakarta, dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Frekuensi Menjadi Konsumen 

Frekuensi menjadi konsumen Jumlah Persentase 

1 kali 12 6% 

2 - 3 kali 76 38% 

Lainnya 112 56% 

Total 200 100% 

   Sumber : Data Primer diolah, 2015 
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Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa responden dalam 

penelitian ini frekuensi menjadi konsumen mayoritas sudah lebih dari 3 kali yaitu 

sebanyak 112 responden atau 56% dari total 200 responden yang berpartisipasi 

dalam penelitian ini. 

4.2 Analisis Model Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (Structural 

Equation Modelling/SEM) untuk menganalisa model yang dikembangkan dalam 

penelitian ini. SEM merupakan metode statistik yang menggunakan pendekatan 

konfirmatori dalam melakukan analisa multivariat dari teori struktural 

berdasarkan fenomena yang terjadi (Byrne, 1998). SEM biasanya terdiri dari dua 

model yaitu model pengukuran dan model persamaan struktural (Schumaker dan 

Lomax, 1996). Model pengukuran menetapkan bagaimana konstruk hipotesis 

diukur dalam bentuk variabel terobservasi dan menggambarkan alat-alat 

pengukuran seperti reliabilitas dan validitas. Model persamaan struktural 

mendefinisikan pola hubungan antar konstruk dan menggambarkan sejumlah 

varian yang tidak terjelaskan. Holmes-Smith dan Rowe (1994) menyatakan bahwa 

variabel terobservasi yang digunakan dalam analisis ini harus reliabel dan akurat 

dalam menjelaskan konstruk yang mendasari. 

Dalam melakukan analisis persamaan struktural, peneliti pada awalnya 

menggunakan model struktural lengkap dengan variabel terobservasi. Hasil output 

Lisrel tersaji pada lampiran F. Statistik kesesuaian model hasil output Lisrel 

diperoleh nilai χ
2
 sebesar 539,32 dan normed χ

2
 sebesar 5,11. Sementara nilai 

RMSEA, GFI, AGFI dan CFI sebesar 0.14, 0.78, 0.68, dan 0.92. Hasil statistik 

tersebut mengindikasikan kesesuaian model yang tidak baik. Atas dasar data 
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statistik tersebut, dalam melakukan analisis persamaan struktural, peneliti tidak 

menggunakan model persamaan struktural lengkap dengan variabel terobservasi, 

sehingga peneliti menggunakan pendekatan one-congeneric. Pendekatan ini 

merupakan alat pereduksi data untuk mencapai jumlah variabel komposit yang 

dapat dikelola. Sehingga dapat digunakan dalam analisis model persamaan 

structural yang berikutnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan langkah yang 

direkomendasikan Holmes-Smith dan Row (1994) yaitu 3 langkah untuk 

melakukan model pengukuran kongenerik, yaitu : 

1) Analisis faktor konfirmatori untuk model atau konstruk pengukuran 

dan evaluasi reliabilitas dan validitas masing-masing konstruk.  

2) Mengurangi jumlah variabel terobservasi dari masing-masing 

konstruk ke dalam variabel gabungan. 

3) Melakukan analisis model persamaan struktural untuk menguji model 

penelitian dan hipotesis dengan menggunakan variabel gabungan. 

Oleh karena variabel terobservasi dari konstruk yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan sebelumnya, maka serangkaian analisis terhadap faktor 

konfirmatori dilakukan untuk mengukur hubungan antara masing-masing 

konstruk dengan variabel terobservasi. Sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan Byrne (1998), penelitian ini terdiri dari 4 tahapan dalam mengevaluasi 

kesesuaian model pengukuran atau analisis faktor konfirmatori. Tahapan-tahapan 

analisis faktor konfirmatori yaitu uji validitas, penilaian kebaikan dari kesesuaian 

model, respesifikasi model, serta penilaian reliabilitas dan validitas konstruk. 
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4.2.1 Uji Validitas 

Penilaian terkaan parameter dilakukan dengan mengevaluasi signifikansi 

dan reliabilitas statistik. Proses evaluasi difokuskan pada nilai t parameter yang 

menggambarkan bahwa estimasi parameter dibagi menjadi Standard Error-nya, 

dan korelasi multipel kuadrat (R
2
) dari variabel terobservasi. Holmes-Smith 

(2001) menyatakan bahwa parameter dengan tingkat α = 0.05 yang memiliki nilai 

t > 1.96 dianggap signifikan. Dengan demikian, parameter yang tidak signifikan 

dengan nilai t < 1.96 dapat dihapus dari model. Holmes-Smith (2001) juga 

menyatakan bahwa variabel terobservasi dengan nilai R
2
 > 0.50 bersifat reliabel 

yang kasarannya sama dengan muatan faktor 0.70. Dengan mempertimbangkan 

bahwa penggunaan satu model pengukuran congeneric membutuhkan variabel 

terobservasi yang reliabel, maka peneliti menghilangkan variabel terobservasi 

yang memiliki nilai R
2
 lebih rendah dari 0.50 atau muatan standarnya lebih kecil 

dari 0.70. 

Hasil menunjukkan dari 15 indikator yang telah dianalisis sebelumnya, ada 

dua indikator yang tidak valid yaitu REL dengan nilai factor loading 0.48, R
2 

0.42 

dan RES dengan nilai factor loading 0.43, R
2 

0.40 

 Tabel 4.9: Hasil Uji Validitas Indikator Variabel 

Item 
Muatan Faktor 

(Factor Loading) 
t-values R

2
 

Keterangan 

Kualitas Layanan (KL): 

TANG 0.83 12.49 0.62 Valid 

REL 0.48 9.56 0.42 Tidak Valid 

RES 0.43 9.17 0.40 Tidak Valid 

ASS 0.62 13.30 0.68 Valid 

EMP 0.50 12.82 0.65 Valid 
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Tabel 4.9: Hasil Uji Validitas Indikator Variabel (lanjutan) 

Item 

Muatan Faktor 

(Factor Loading) 
t-values R

2
 

Keterangan 

Kepuasan Konsumen(PUAS): 

 
  

 

PUAS1 1.42 --- 0.76 Valid 

PUAS2 1.40 14.93 0.69 Valid 

Loyalitas (LOY):    

LOY1 1.31 --- 0.83 Valid 

LOY2 1.10 27.21 0.99 Valid 

LOY3 0.57 20.27 0.78 Valid 

WOM (WOM):    

WOM1 0.92 --- 0.70 Valid 

WOM2 1.45 16.58 0.80 Valid 

WOM3 0.80 18.21 0.78 Valid 

WOM4 1.67 18.88 0.93 Valid 

WOM5 1.53 20.84 0.87 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 14 yaitu pada indikator TANG, RES, ASS, EMP, PUAS1, PUAS2, 

LOY1, LOY2, LOY3, WOM1, WOM2, WOM3, WOM4, WOM5. Namun untuk 

indikator RES tidak dihapus dikarenakan setelah indikator REL dihapus nilai RES 

menjadi lebih baik yaitu dari factor loading 0.43 menjadi 0.48 dan R
2 

0.40 

menjadi 0.50. Hasil akhir uji validitas ditampilkan paada tabel 4.10. 

Tabel 4.10: Hasil Uji Validitas Indikator Variabel Akhir 

Item 
Muatan Faktor 

(Factor Loading) 
t-values R

2
 

Keterangan 

(Validitas) 

Kualitas Layanan (KL):    

TANG 0.78 11.65 0.55 Valid 

RES 0.48 10.89 0.50 Valid 

ASS 0.58 12.36 0.60 Valid 

EMP 0.55 14.78 0.78 Valid 
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Tabel 4.10: Hasil Uji Validitas Indikator Variabel Akhir (lanjutan) 

Item 
Muatan Faktor 

(Factor Loading) 
t-values R

2
 

Keterangan 

(Validitas) 

Kepuasan Konsumen(PUAS): 

 
  

 

PUAS1 1.42 --- 0.76 Valid 

PUAS2 1.40 14.93 0.69 Valid 

Loyalitas (LOY):    

LOY1 1.31 --- 0.83 Valid 

LOY2 1.10 27.21 0.99 Valid 

LOY3 0.57 20.27 0.78 Valid 

WOM (WOM):    

WOM1 0.92 --- 0.70 Valid 

WOM2 1.45 16.58 0.80 Valid 

WOM3 0.80 18.21 0.78 Valid 

WOM4 1.67 18.88 0.93 Valid 

WOM5 1.53 20.84 0.87 Valid 
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4.2.2 Penilaian Kesesuaian Model 

Tahapan kedua dalam mengevaluasi model pengukuran adalah menilai 

kebaikan dari kesesuaian model. Sebagaimana menurut Byrne (1998), untuk 

mengevaluasi kesesuaian model, penelitian ini menggunakan indeks mayor yang 

mencakup tes 
2
, tes 

2
 yang terstandar, kesalahan kuadrat mean akar dari 

penaksiran atau root mean square error of approximation (RMSEA), goodness of 

fit (GFI), dan indeks kesesuaian komparatif atau comparative fit index (CFI). 

Penilaian goodness of fit dilakukan pada variabel yang sebelumnya telah 

dianalisis validitas indikatornya. Hasil tersebut di sajikan pada tabel yang 

disajikan pada tabel 4.11.  

 

Tabel: 4.11: Nilai Indeks Godness Of Fit 

 

Variabel 


2
 Norm 

2
 RMSEA GFI CFI 

Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket 

Kualitas 

Layanan 

5.75 Baik 2.87 Baik 0.097 Baik 0.99 Baik 0.99 Baik 

Kepuasan 

Konsumen 

0 Baik 0 Baik 0 Baik 1 Baik 1 Baik 

Loyalitas 0 Baik 0 Baik 0 Baik 1 Baik 1 Baik 

WOM 2.71 Baik 2.68 Baik 0.041 Baik 0.99 Baik 1.00 Baik 

Hasil  tabel diatas menunjukkan bahwa semua variable mempunyai nilai 

goodness of fit yang baik, sehingga model tersebut memiliki kesesuaian. 
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4.2.3 Respesifikasi Model 

Suatu model dispesifikasikan dengan benar ketika model tersebut 

membuat ulang matriks kovarian dengan baik. Model yang demikian dapat 

dideskripsikan sebagai model yang sebenarnya (Schumacher dan Lomax, 1996). 

Model yang dihipotesiskan dispesifikasikan secara tidak tepat ketika model 

tersebut tidak konsisten dengan model yang sebenarnya dan membuat ulang 

matriks kovarian dengan tidak sebagaimana mestinya. Untuk mengetahui 

spesifikasi model yang tidak tepat, Lisrel memberikan pedoman rekomendasi 

yakni modification indices (MI) atau indeks modifikasi untuk mengevaluasi 

sumber potensial ketidaksesuaian spesifikasi model. Masing-masing parameter MI 

terbatas mewakili suatu ukuran dari penurunan terprediksi dalam χ
2
 jika suatu 

parameter tunggal diperkirakan dalam model yang direvisi (Joreskog dan Sorbom, 

1996). Nilai MI yang lebih besar daripada 3,84 memiliki arti bahwa χ
2
 akan 

menurun secara signifikan ketika parameter yang berhubungan telah diperkirakan 

(Holmes-Smith, 2001). Pada Lisrel, expected change sebagai pasangan MI, 

merupakan nilai-nilai yang mewakili perubahan taksiran yang telah diperkirakan 

jika perubahan dilakukan berdasarkan rekomendasi MI, baik dalam arah negatif 

maupun positif. Dengan demikian, MI merupakan salah satu indikator yang dapat 

membantu peneliti untuk memperbaiki tingkat kesesuaian model penelitian. Akan 

tetapi peneliti harus mempertimbangkan apakah model yang dispesifikasi ulang 

akan menghasilkan model dengan tingkat kesesuaian berlebih atau tidak. Suatu 

model dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian berlebih dapat disebabkan oleh 

(Byrne, 1998): 

a. Penggunaan parameter yang rapuh, dalam pengertian yang mewakili dampak-



55 

 

 

 

dampak lemah yang cenderung tidak dapat ditiru kembali, 

b. Penggunaan parameter yang menghasilkan inflasi yang tidak signifikan pada 

kesalahan-kesalahan standar, dan 

c. Penggunaan parameter yang mempengaruhi parameter primer dalam model 

tersebut, sekalipun arti substantif parameter tersebut memiliki dua arti atau 

lebih. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga konstruk yang 

digunakan dalam penelitian ini telah memiliki kesesuaian yang baik yaitu kualitas 

layanan, kepuasan konsumen dan loyalitas. Hasil output Lisrel 8.80 pada lampiran 

G menyatakan “No non-zero modification indices” baik untuk Lambda-X dan 

Theta-Delta, Lambda-Y dan Theta-Eps, maupun untuk Phi dan Psi dari masing-

masing konstruk. Sedangkan untuk konstruk WOM terdapat modification indices 

(MI) TE 32, TE 31, TE 51, setelah mengikuti saran MI statistik penilaian menjadi 

baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa empat konstruk tersebut tidak 

perlu dilakukan spesifikasi ulang sehingga dapat digunakan untuk tahapan analisis 

selanjutnya. 

 

4.2.4 Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu tingkatan dimana seperangkat 

satu atau lebih indikator-indikator memiliki pengukuran yang sama dari suatu 

variabel, sedangkan validitas berkaitan dengan kemampuan suatu indikator untuk 

mengukur variabel sebuah penelitian dengan tepat (Hair dkk., 1998). Perlu dicatat 

bahwa reliabilitas tidak menjamin validitas dan sebaliknya (Hair dkk., 1998; 

Holmes-Smith, 2001). Hal ini menandakan bahwa suatu indikator bisa konsisten 
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(reliabel) tetapi tidak akurat (valid), atau jika tidak, satu indikator bisa akurat 

namun tidak konsisten. 

Dalam pemodelan persamaan struktural, terdapat beberapa statistik 

pengujian yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas variabel. Hal ini 

meliputi korelasi ganda kuadrat (R
2
) dari masing-masing indikator, relibilitas 

gabungan, dan varian yang terekstrak. Output LISREL memberikan R
2
 dari 

masing-masing indikator. Holmes-Smith (2001) menunjukkan bahwa sebagai 

suatu aturan umum, variabel akan menjadi reliabel ketika R
2
 dari indikator-

indikatornya melebihi 0,50; reliabilitas gabungannya lebih besar dari 0,70; dan 

varian terekstraknya lebih besar dari 0,50. Reliabilitas gabungan dan varian 

terekstraknya dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari Fornell dan Larker 

(1981) berikut ini: 

 

              ( i)
2
 

   Reliabilitas Gabungan =  

             ( i)
2
 + i  

 

                       i
2
 

       Varian Terekstrak =  

              i
2
 + i      

dimana  i  =  muatan terstandar dari masing-masing indikator 

(variabel yang terobservasi) 

i = varian kesalahan yang berhubungan dengan masing-masing 

indicator 
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Berdasarkan rumus di atas, diperoleh reliabilitas gabungan dan varian 

terekstraksi dari konstruk yang digunakan dalam penelitian ini yang dijelaskan 

pada tabel 4.12 di bawah ini. 

Tabel 4.12: Reliabilitas Data 

Nama 

Variabel 
i i 

Composite 

Reliability 

Variance 

Extracted 

Kualitas Layanan (KL): 0.848 0.565 

TANG 0.78 0.49 

  
RES 0.48 0.23 

  
ASS 0.58 0.22   

EMP 0.55 0.08   

Kepuasan Konsumen (PUAS): 0.932 0.877 

PUAS1 1.70 0.63 

  
PUAS2 2.47 0.63 

  
Loyalitas (LOY): 0.952 0.878 

LOY1 1.31 0.35 

  
LOY2 1.10 0.01 

  
LOY3 0.57 0.09 

  
WOM (WOM): 0.970 0.874 

WOM1 0.92 0.36 

  
WOM2 1.45 0.54 

  
WOM3 0.80 0.05 

  
WOM4 1.67 0.21   

WOM5 1.53 0.10   

 

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa reliabilitas gabungan dari empat 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara 0,848 (konstruk 

“kualitas layanan”) hingga 0,970 (konstruk “wom”). Sedangkan untuk nilai varian 

yang terekstraksi dari 4 konstruk yang digunakan dalam penelitian ini berkisar 

antara 0,565 (konstruk ”kualitas layanan”) hingga 0,878 (konstruk “loyalitas”). 
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Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai reliabilitas gabungan dan nilai 

varian yang terekstraksi dari tujuh konstruk tersebut dapat diterima karena nilai 

reliabilitas gabungannya berada di atas 0,7 dan nilai varian yang terekstraksi 

berada di atas 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa empat belas 

indikator terobservasi dan empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dinyatakan bersifat reliabel. 

 

4.3 Deskripsi Penilaian Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuisioner yang terkumpul dari 200 

responden. Rincian data frekuensi jawaban responden ecara ringkas dapat dilihat 

pada tabel 4.13. Rata-rata tanggapan dari keseluruhan responden sebagai berikut 

Tabel 4.13. Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel / Indikator Rata-rata Keterangan 

Tangible (TANG) 4.2 Agak Setuju (AS) 

Peralatan yang dimiliki modern 4.5 Setuju (S) 

Memiliki gedung yang bersih dan 

terawat 
4.1 

Agak Setuju (AS) 

Tenaga kependidikan dan tenaga 

pengajar selalu berpenampilan rapi 
4.2 

Agak Setuju (AS) 

Ruang kelas dilengkapi peralatan 

yang profesional 
4.2 

Agak Setuju (AS) 

Responsiveness (RES) 4.0 Agak Setuju (AS) 

Jadwal pelaksanaan training jelas 

dan tepat waktu 
4.0 

 

Agak Setuju (AS) 

Tenaga kependidikan dan tenaga 

pengajar selalu menanggapi setiap 

permintaan peserta 

4.0 

 

Agak Setuju (AS) 

Tenaga kependidikan dan tenaga 

pengajar membantu peserta dengan 

respect 

4.1 

 

Agak Setuju (AS) 
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Tabel 4.13. Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden (lanjutan) 

Variabel / Indikator Rata-rata Keterangan 

Assurance (ASS) 3.9 Agak Setuju (AS) 

Tenaga terapist dan karyawan lebih 

berkompeten Peserta merasa yakin 

terhadap layanan 

4.1 Agak Setuju (AS) 

Mampu memelihara profil dan data 

peserta secara rahasia 
4.0 

 

Agak Setuju (AS) 

Tenaga kependidikan dan tenaga 

pengajar melayani peserta dengan 

penuh sopan 

3.9 

 

Agak Setuju (AS) 

Tenaga kependidikan dan tenaga 

pengajar kompeten untuk merespon 

permintaan saya secara efisien 

3.8 

 

Agak Setuju (AS) 

Empathy (EMP) 3.9 Agak Setuju (AS) 

Memahami apa yang dibutuhkan 

konsumen 
3.9 

Agak Setuju (AS) 

Setiapkeputusan mempertimbangkan 

manfaat yang akan diperoleh peserta 
3.9 

Agak Setuju (AS) 

Menetapkan jam layanan yang 

sesuai dengan peserta 
3.9 

Agak Setuju (AS) 

Kepuasan (PUAS) 4.4 Setuju (S) 

Merasa puas dengan sistem 

pengajaran dan kualitas layanan 
4.5 

Setuju (S) 

Merasa senang dapat mengikuti 

pelatihan yang diadakan 
4.3 

Setuju (S) 

Loyalitas (LOY) 4.0 Agak Setuju (AS) 

Jika saya membutuhkan pelatihan 

lanjutan, saya lebih suka untuk 

mengikuti pelatihan tersebut di PTP 

Yogyakarta 

4.0 

 

Agak Setuju (AS) 

Saya akan mengikuti program 

pelatihan berapapun biaya nya 
4.1 

Agak Setuju (AS) 

Saya akan merekomendasikan 

kepada teman-teman saya untuk 

mengikuti pelatihan di PTP 

Yogyakarta 

3.9 

 

Agak Setuju (AS) 

Word of Mouth (WOM) 4.1 Agak Setuju (AS) 

Saya biasanya membicarakan 

kepada orang lain tentang PTP 

Yogyakarta 

4.1 

 

Agak Setuju (AS) 
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Tabel 4.13. Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden (lanjutan) 

Variabel / Indikator Rata-rata Keterangan 

Jika saya punya kesempatan, saya 

akan bercerita kepada orang lain 

tentang senangnya mengikuti 

pelatihan di PTP Yogyakarta 

4.0 

 

 

Agak Setuju (AS) 

Ketika saya menceritakan PTP 

Yogyakarta kepada teman saya, saya 

menjelaskan dengan detail 

4.0 

 

Agak Setuju (AS) 

Saya selalu menceritakan hal-hal 

yang baik tentang PTP Yogyakarta 
4.0 

Agak Setuju (AS) 

Saya bangga mengatakan kepada 

orang lain, bahwa saya mengikuti 

pelatihan di PTP Yogyakarta 

4.1 

 

Agak Setuju (AS) 

 

Hasil tabel diatas secara umum menunjukkan bahwa pada dimensi 

Tangible (TANG), responden rata-rata menilai agak setuju dengan semua 

pernyataan yang diajukan, hal ini dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.2 yang 

berada pada rentang skala Agak Setuju (AS) dan semua nilai rata-rata indikator 

variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut. Pada dimensi Responsiveness 

(RES), responden rata-rata menilai agak setuju dengan semua pernyataan yang 

diajukan, hal ini dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.0 yang berada pada 

rentang skala Agak Setuju (AS) dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga 

masuk ke dalam rentang tersebut. Responden pada dimensi Assurance (ASS), 

rata-rata menilai agak setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, hal ini 

dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 3.9 yang berada pada rentang skala Agak 

Setuju (AS) dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam 

rentang tersebut. Responden pada dimensi Empathy (EMP), rata-rata menilai agak 

setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, hal ini dilihat dari nilai rata-rata 

variabel yaitu 3.9 yang berada pada rentang skala Agak Setuju (AS) dan semua 
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nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut. Responden 

pada variabel Kepuasan (PUAS), rata-rata menilai setuju dengan semua 

pernyataan yang diajukan, hal ini dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.4 yang 

berada pada rentang skala Setuju (S) dan semua nilai rata-rata indikator variabel 

juga masuk ke dalam rentang tersebut. Responden pada variabel Loyalitas (LOY), 

rata-rata menilai agak setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, hal ini 

dilihat dari nilai rata-rata variabel yaitu 4.0 yang berada pada rentang skala Agak 

Setuju (AS) dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam 

rentang tersebut. Responden pada variabel Word of Mouth (WOM), rata-rata 

menilai agak setuju dengan semua pernyataan yang diajukan, hal ini dilihat dari 

nilai rata-rata variabel yaitu 4.1 yang berada pada rentang skala Agak Setuju (AS) 

dan semua nilai rata-rata indikator variabel juga masuk ke dalam rentang tersebut. 

4.4 Analisa Model Struktural 

Mengingat pendekatan yang dipakai adalah one congeneric, maka ada tiga 

langkah terlebih dahulu sebelum melakukan uji persamaan struktural berdasarkan 

rekomendasi Holmes-Smith dan Row (1994), pertama pembuatan data baru, 

kedua pengembangan skala gabungan, dan ketiga pengembangan model struktural 

4.4.1 Pembuatan Data Baru 

Mengingat pendekatan yang dipakai adalah one congeneric, maka ada tiga 

langkah terlebih dahulu sebelum melakukan uji persamaan struktural berdasarkan 

rekomendasi Holmes-Smith dan Row (1994).  

(1) Pertama adalah mereduksi jumlah variabel terobservasi dengan menghitung 

menggunakan rumus di bawah ini.  
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 = i xi 

  dimana,  j = nilai gabungan yang diperkirakan  

i = regresi nilai faktor  

xi = variabel terobservasi   

Berdasarkan output Lisrel diketahui regresi nilai faktor dari “loyalitas” 

yaitu 0.39, 0.85 dan 0.04. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, peneliti dapat 

mengkalkulasi nilai gabungan dengan menggunakan persamaan 0.39*LOY1 + 

0.85*LOY2 + 0.04*LOY3. Dari rangkaian prosedur tersebut maka diperoleh data 

gabungan dari konstruk “loyalitas”. Untuk memperoleh nilai gabungan konstruk 

lainnya, maka dilakukan prosedur serupa pada variabel terobservasi dan konstruk-

konstruk lainnya. Penghitungan nilai gabungan dari tujuh konstruk dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Nilai gabungan KL 

Nilai gabungan WOM 

 

Nilai gabungan LOY 

Nilai gabungan PUAS 

= 0.19*TANG +  0.25*RES+0.31*ASS+0.78*EMP 

= 0.04*WOM1 + 0.08*WOMP2 + 

0.09*WOM3+0.3*WOM4+0.15WOM5 

= 0.39*LOY1 + 0.85 *LOY2+0.04*LOY3 

= 0.35*PUAS1 + 0.29*PUAS2 

 

4.4.2 Pengembangan skala gabungan.  

Pengembangan  skala gabungan dapat dimaksimalkan jika vektor bobot 

merupakan regresi nilai vektor (Werts, Rock, Linn, dan Joreskoq, 1978). Untuk 

menghitung skala gabungan dapat menggunakan rumus berikut.  
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2
  

   rm =  

            (i i)
2
 + i i 

2
  

 

dimana,  rm = reliabilitas skala gabungan yang termaksimalisasi;  

 i  = muatan faktor; 

 i  = regresi nilai faktor; 

 i  = varian eror  

Berdasarkan pada koefisien muatan faktor, varian eror, dan regresi faktor 

yang ada, peneliti menghitung koefisien reliabilitas skala gabungan yang 

dimaksimalisasi, muatan faktor (λ), dan varian eror (θ). Koefisien muatan faktor 

dan varian eror pada akhirnya digunakan sebagai estimasi parameter terikat dalam 

bagian pengukuran model persamaan struktural.  

Setelah melakukan pengembangan skala gabungan, maka langkah 

selanjutnya menguji hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Holmes-Smith 

dan Row (1994) menyatakan bahwa jika matriks yang akan dianalisis merupakan 

matriks korelasi di antara variabel gabungan, maka varian variabel gabungan akan 

setara dengan satu dan parameter λ dan θ akan disederhanakan menjadi: 

 = rm dan  = 1 – rm 

Kedua parameter ini (λ dan θ) dapat digunakan sebagai parameter terikat 

dalam bagian pengukuran dari model struktural. 

Rincian hasil penghitungan tersebut disajikan pada tabel 4.14 di bawah ini. 
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Tabel 4.14: Pengembangan Variabel Gabungan (Composite Variables) 

Nama 

Variabel 

Variabel Terobservasi Variabel Gabungan 

Factor 

Loading

s (i) 

Error 

Varia

nces 

(i) 

Factor 

Score 

Regressio

ns 

Maximize

d 

Reliabilit

y (rm) 

Factor 

Loading

s (rm) 

Error 

Variance

s (=1-

rm) 

Kualitas Layanan 

(KL):   0.863 0.929 0.136 

TANGIBLE 0.78 0.49 0.19    

RESPONSIV

ENESS 0.48 0.23 0.25    

ASSSURAN

CE 0.58 0.22 0.31    

EMPATHY 0.55 0.08 0.78    

Kepuasan (PUAS):   0.845 0.919 0.154 

PUAS 1 1.42 0.63 0.35    

PUAS 2 1.20 0.63 0.29    

Loyalitas (LOY):   0.992 0.996 0.007 

LOY 1 1.31 0.35 0.03    

LOY 2 1.10 0.01 0.85    

LOY 3 0.57 0.09 0.04    

Word of Mouth 

(WOM):   0.967 0.983 0.007 

WOM 1 0.92 0.36 0.04    

WOM 2 1.45 0.54 0.08    

WOM 3 0.80 0.05 0.09    

WOM 4 1.67 0.21 0.03    

WOM 5 1.53 0.10 0.15    

 

4.5 Penilaian Kesesuaian Model Struktural 

Setelah variabel gabungan dan estimasi parameter telah dihitung, maka 

dimungkinkan untuk dilakukan langkah selanjutnya yaitu menganalisis hubungan 

sebab akibat dari konstruk gabungan menggunakan model persamaan struktural. 
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Pada langkah ini, model persamaan struktural yang digunakan adalah model 

penelitian yang dikembangkan pada Bab III gambar 2.1. Sebagai kriteria 

tambahan bagi kesesuaian, digunakan Indeks Validasi Silang yang Diharapkan / 

Expected Cross Validation Index (ECVI) karena penelitian ini menggunakan 

sampel tunggal. ECVI secara spesifik mengukur tingkatan dimana matrik 

kovarian dalam sampel yang dianalisis memenuhi matriks kovarian yang 

diharapkan yang dihasilkan dari ukuran sampel yang serupa. Dalam sampel 

tunggal, ECVI merupakan alat untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa model 

silang memvalidasi silang ukuran sampel serupa dari populasi yang sama (Browne 

& Cudeck, 1989). Model yang memiliki nilai ECVI lebih rendah dari nilai ECVI 

untuk model tersaturasi menunjukkan potensi replikasi terbesar. 

Hasil output Lisrel untuk model persamaan struktural ditunjukkan pada 

lampiran G. Nilai-nilai statistik menunjukkan sempurna / baik, hal ini 

menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan tidak memiliki potensi 

Modifikasi. Nilai statistik kesesuaian model tersebut dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel:4.15: Peniliain Kesesuaian Model 

Parameter Nilai Nilai minimal Ket 


2
 0 Diharapkan kecil Baik 

Norm 
2
 0 1 - 3 Baik 

RMSEA 0 0.00  -  0.08 Baik 

ECVI 1 < ECVI saturation Baik 

GFI 1 >0.90 Baik 

NFI 1 >0.90 Baik 

CFI 1 >0.95 Baik 



66 

 

 

 

Berdasarkan penilaian kesesuaian model, nilai statistik pada paramater 

goodness of fit sudah baik, sehingga tidak perlu dilakukan respesifikasi model dan 

dapat digunakan untuk tahapan analisis selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. 

Gambar 4.1: Model Struktural (hanya hubungan konstruk dan nilai t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain hasil statistik di atas, hasil model struktural awal ini menunjukkan 

bahwa dari enam arahan yang dihipotesiskan dalam penelitian ini semuanya 

bersifat signifikan. Tabel 4.16 di bawah ini menunjukkan ringkasan uji hipotesis 

dan level signifikansi dari masing-masing arahan yang dihipotesiskan. 

Tabel 4.16: Ringkasan Uji Hipotesis 

Hipotesis 
Efek 

Hipotesis 

β atau γ  

(t-value / α level) 
Keterangan 

H1: Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

konsumen 

+    0.43 (2.96 / < 0.01) 

 

Diterima 

H2: Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 
+    0.30 (3.63 / < 0.002) 

 

Diterima 
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Tabel 4.16: Ringkasan Uji Hipotesis (lanjutan) 

Hipotesis 
Efek 

Hipotesis 

β atau γ  

(t-value / α level) 
Keterangan 

H3: Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap word of mouth 

+    0.21 (2.60 / < 0.01) 

 

Diterima 

H4: Kepuasan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 
+ 0.21 (2.84 / < 0.01) Diterima 

H5: Kepuasan berpengaruh 

positif terhadap word of 

mouth 

+ 0.16 (2.51 / < 0.05) Diterima 

H6: Loyalitas berpengaruh 

positif terhadap word of 

mouth 

+ 0.22 (2.21 / < 0.05) Diterima 

 

4.6 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada gambar 4.1 dan tabel 4.16 model hasil 

hipotesis kemudian  dijelaskan dalam penelitian ini. 

H1:  Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

 Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Kualitas Layanan terhadap 

Kepuasan Konsumen yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh Kualitas 

Layanan terterhadap variabel Kepuasan Konsumen secara statistik signifikan, hal 

ini ditunjukkan oleh nilai t sebesar 2.96 dengan koefisien γ sebesar 0.43 dan 

tingkat signifikansi sebesar 0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung 

(2.96) yang lebih tinggi dari nilai ttabel (1.97). Dengan demikian, hipotesis H1, 

yang menyatakan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan Konsumen dapat diterima. 

Hasil analisis tersebut, menyatakan bahwa Kualitas Layanan memiliki 

pengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen Pusat Training Perbankan 
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Yogyakarta. Dengan kata lain semakin tinggi Kualitas Layanan Pusat Training 

Perbankan Yogyakarta maka Kepuasan konsumen akan semakin meningkat. Hasil 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Caruana (2002) 

menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah bank di Republik Malta. Ini mendukung temuan Shanka (2012), yang 

menemukan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan nasabah bank di Etiopia. Dalam penelitian  Li (2013) menemukan 

bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan mahasiswa pada 

lembaga perguruan tinggi swasta di Taiwan. 

 

H2:  Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Loyalitas  

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Kualitas Layanan terhadap 

Loyalitas yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh Kualitas Layanan 

terterhadap variabel Loyalitas secara statistik signifikan, hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t sebesar 3.63 dengan koefisien γ sebesar 0.30 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung (3.63) yang lebih 

tinggi dari nilai ttabel (1.97). Dengan demikian, hipotesis H2, yang menyatakan 

bahwa Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Loyalitas dapat diterima.  

Hasil analisis tersebut, menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki 

pengaruh positif terhadap loyalitas konsumen Pusat Training Perbankan 

Yogyakarta. Dengan kata lain semakin tinggi kualitas layanan Pusat Training 

Perbankan Yogyakarta maka loyalitas konsumen akan semakin meningkat. Hasil 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bloemer et al. (1998) 

menyimpulkan bahwa kualitas layanan yang dirasakan akan berdampak positif 
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loyalitas konsumen. Dalam studi mereka untuk hubungan antara citra perbankan, 

kualitas pelayanan, dan loyalitas konsumen. Wong dan Sohal (2003) juga 

menyimpulkan bahwa semakin baik kualitas layanan, semakin tinggi loyalitas 

konsumen dalam survei mereka untuk 1261 jaringan toko di Australia. Hasil yang 

sama juga ditemukan dalam survei untuk 226 konsumen untuk perbankan Jerman 

yang dilakukan oleh Yavas et al. (2004). 

 

H3:  Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Word of Mouth  

Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Kualitas Layanan terhadap 

Word of Mouth yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh Kualitas 

Layanan terterhadap variabel Word of Mouth secara statistik signifikan, hal ini 

ditunjukkan oleh nilai t sebesar 2.60 dengan koefisien γ sebesar 0.21 dan tingkat 

signifikansi sebesar 0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung (2.60) 

yang lebih tinggi dari nilai ttabel (1.97). Dengan demikian, hipotesis H3, yang 

menyatakan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Word of 

Mouth dapat diterima.   

Hasil analisis tersebut, menyatakan bahwa Kualitas Layanan memiliki 

pengaruh positif terhadap word of mouth Pusat Training Perbankan Yogyakarta. 

Dengan kata lain semakin tinggi kualitas layanan Pusat Training Perbankan 

Yogyakarta maka word of mouth yang dilakukan konsumen akan semakin 

meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Batubara Adi, dkk (2014) pada program studi diploma tiga administrasi 

perpajakan, menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap word of mouth. Chaniotakis dan Lymperopoulos (2009) 
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menemukan terdapat pengaruh positif kualitas layanan terhadap WOM positif 

khususnya pada bidang jasa. 

 

H4:  Kepuasan berpengaruh positif terhadap Loyalitas  

 Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Kepuasan terhadap 

Loyalitas yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh Kepuasan 

terterhadap variabel Loyalitas secara statistik signifikan, hal ini ditunjukkan oleh 

nilai t sebesar 2.84 dengan koefisien γ sebesar 0.21 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung (3.63) yang lebih 

tinggi dari nilai ttabel (1.97). Dengan demikian, hipotesis H4, yang menyatakan 

bahwa Kepuasan berpengaruh positif terhadap Loyalitas dapat diterima.   

Hasil analisis tersebut, menyatakan bahwa kepuasan memiliki pengaruh 

positif terhadap loyalitas konsumen Pusat Training Perbankan Yogyakarta. 

Dengan kata lain semakin tinggi kepuasan konsumen Pusat Training Perbankan 

Yogyakarta maka loyalitas konsumen akan semakin meningkat. Hasil tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li (2013) menemukan bahwa 

kepuasan konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas konsumen 

pada lembaga perguruan tinggi swasta di Taiwan, Chen dan Quester (2006) 

melakukan survei pada ritel di Taiwan dan kemudian diverifikasi bahwa kepuasan 

dan loyalitas konsumen yang berkorelasi positif dan Chang dan Tu (2004) 

meneliti hubungan antara kepuasan dan loyalitas konsumen untuk pusat 

perbelanjaan di Taiwan, mereka juga menyimpulkan bahwa loyalitas konsumen 

diciptakan oleh kepuasan konsumen. 
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H5:  Kepuasan berpengaruh positif terhadap word of mouth  

 Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Kepuasan terhadap Word of 

Mouth yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh Kepuasan terterhadap 

variabel Word of Mouth secara statistik signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

sebesar 2.51 dengan koefisien γ sebesar 0.16 dan tingkat signifikansi sebesar 

0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung (2.60) yang lebih tinggi dari 

nilai ttabel (1.97). Dengan demikian, hipotesis H5, yang menyatakan bahwa 

Kepuasan berpengaruh positif terhadap Word of Mouth dapat diterima.  

Hasil analisis tersebut, menyatakan bahwa kepuasan memiliki pengaruh 

positif terhadap word of mouth Pusat Training Perbankan Yogyakarta. Dengan 

kata lain semakin tinggi kepuasan konsumen Pusat Training Perbankan 

Yogyakarta maka word of mouth akan semakin meningkat. Hasil tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamid Reza dkk (2012) pada 

perbankan di Iran menunjukkan kepuasan konsumen berpengaruh positif 

signifikan terhadap word of mouth, Sako (2012)dengan hasil penelitian di salon 

kecantikan menunjukan kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap 

komunikasi word of mouth, dan penelitian yang dilakukan oleh Athanassopoulos 

dkk. (2001). 

 

H6:  Loyalitas berpengaruh positif terhadap Word of Mouth  

 Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel Loyalitas terhadap Word of 

Mouth yang ditunjukkan pada tabel diatas, maka pengaruh Loyalitas terterhadap 

variabel Word of Mouth secara statistik signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

sebesar 2.21 dengan koefisien γ sebesar 0.22 dan tingkat signifikansi sebesar 
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0.002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung (2.21) yang lebih tinggi dari 

nilai ttabel (1.97). Dengan demikian, hipotesis H6, yang menyatakan bahwa 

Loyalitas berpengaruh positif terhadap Word of Mouth dapat diterima.   

Hasil analisis tersebut, menyatakan bahwa Loyalitas memiliki pengaruh 

positif terhadap word of mouth Pusat Training Perbankan Yogyakarta. Dengan 

kata lain semakin tinggi Loyalitas Konsumen terhadap Pusat Training Perbankan 

Yogyakarta maka word of mouth akan semakin meningkat. Hasil tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li (2013) menemukan bahwa 

loyalitas konsumen berpengaruh signifikan positif terhadap Word of Mouth pada 

lembaga perguruan tinggi swasta di Taiwan. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Hamid Reza dkk (2012) pada perbankan di Iran menunjukkan loyalitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap word of mouth. 

 

  

  

 

 

 

 

 


