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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara guarentee evaluation dan 

provider satisfaction, guarantee differentiation dan provider satisfaction, guarantee 

signalling dan provider satisfaction, guarantee coproduction dan self satisfaction, guarantee 

coproduction dan overall satisfaction, provider satisfaction dan overall satisfaction, self-

satisfaction dan overall satisfaction. 

Sampel didalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan layanan JNE, 

yang berjumlah 100 responden. Pengujian didalam penenlitian ini menggunakan  Structural 

Equation Model (SEM) yang dilakukakn dengan menggunakan program LISREL 8.80. 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa guarentee evaluation dan provider 

satisfaction memiliki hubungan positif namun tidak signifikan, guarantee differentiation dan 

provider satisfaction  memiliki hubungan negatif, guarantee signalling dan provider 

satisfaction memiliki hubungan positif yang signifikan, guarantee coproduction dan self 

satisfaction memiliki hubungan positif yang signifikan, guarantee coproduction dan overall 

satisfaction memiliki hubungan positif namun tidak signifikan, provider satisfaction dan 

overall satisfaction memiliki hubungan positif yang signifikan, self-satisfaction dan overall 

satisfaction memiliki hubungan positif namun tidak signifikan. 

 

Kata kunci: Service guarantee, guarentee evaluation, guarantee differentiation, guarantee 

signalling, guarantee coproduction, provider satisfaction, self satisfaction, 

overall satisfaction, 
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Abstract 

This study aims to examine the relationship between evaluation and provider satisfaction 

guarentee, differentiation and provider satisfaction guarantee, signaling and provider satisfaction 

guarantee, guarantee coproduction and self-satisfaction, and overall satisfaction guarantee 

coproduction, provider satisfaction, and overall satisfaction, self-satisfaction and overall satisfaction. 

The samples in this study were consumers who had used the service JNE, in totaling 100 

respondents. This study using Structural Equation Model (SEM) and that conducted using LISREL 8.80 

program. 

According to the figure indicate that the guarentee  evaluation and provider satisfaction have a 

positive relationship but not significant, guarantee  differentiation and provider satisfaction have a 

negative relationship, guarantee  signaling and provider satisfaction have a positive relationship and 

significant, guarantee coproduction and self satisfaction have a positive relationship and significant, 

guarantee coproduction and overall satisfaction have a positive relationship but not significant, 

provider satisfaction and overall satisfaction have positive relationship and significant, self-

satisfaction and overall satisfaction has a positive relationship but not significant. 

Key words: Service guarantee, guarentee evaluation, guarantee differentiation, guarantee signalling, 

guarantee coproduction, provider satisfaction, self satisfaction, overall satisfaction, 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting didalam kehidupan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Arus distribusi barang dan kebutuhan 

manusia untuk berpindah dari satu tempat menuju ke tempat  lainnya dalam setiap harinya 

sangatlah tinggi. Distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan berjalan dengan lancar 

apabila sarana transportasi berjalan sebagaimna mestinya. Untuk memperoleh kelancaran 

arus perpindahan tersebut, dibutuhkan adanya sarana dan prasarana penunjang dan 

manajemen lalu-lintas yang baik, agar memperoleh kelancaran pendistribusian barang 

maupun mobilitas manusia didalam upaya pemenuhan kebutuhannya. 

Oleh karena transportasi merupakan faktor penting didalam kehidupan masyarakat, 

hal tersebut memunculkan usaha-usaha yang bergerak dibidang transportasi. Jasa ekspedisi 

merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang transportasi, yang menawarkan 

jasa untuk melakukan pengiriman barang.  

Usaha jasa ekspedisi sendiri di Indonesia saat ini tengah menunjukkan perkembangan, 

hal ini didukung dengan kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang 

menjadikan usaha ini memiliki peranan yang penting dalam kegiatan bisnis maupun 

keseharian. Ditambah dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, dimana maraknya bisnis 

yang memanfaatkan perkembangan teknologi e-commerce atau penjualan secara online. 

Dalam transaksi jual-beli secara online, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara 

langsung sehingga barang yang dibeli oleh konsumen harus dikirim ke alamat pembeli, hal 

ini berdampak dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap jasa ekspedisi dalam 

mendukung kelancaran bisnis tersebut. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan 

masyarakat atau pelaku bisnis terhadap jasa ekspedisi, hal tersebut membuat semakin 

banyaknya perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi yang bermunculan. Para pelaku bisnis jasa 

pengiriman barang tersebut berlomba-lomba menarik konsumen untuk menggunakan jasa 

perusahaannya dengan menerapkan berbagai strategi sebagai upaya dalam menjaring 

konsumen. 

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau yang lebih dikenal dengan JNE merupakan 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa ekspedisi yang memberikan garansi atas 

pelayanan yang ditawarkannya. JNE memberikan jaminan penggantian dengan nilai 

maksimal sepuluh kali dari ongkos kirim apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan 



2 
 

barang. Tetapi konsumen juga dapat memperoleh penggantian penuh atas kiriman yang 

hilang ataupun rusak dengan menambahkan atau membayar biaya asuransi. JNE juga 

menawarkan garansi pada salah-satu jasa pengiriman paket yang mereka miliki, YES (Yakin 

Esok Sampai) merupakan layanan JNE yang menawarkan garansi berupa uang kembali 

(biaya pengiriman) apabila barang yang dikirim tidak sampai pada keesokan harinya.  

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya pnelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis hubungan evaluasi pelanggan terkait garansi layanan terhadap provider 

satisfaction. 

2. Menganalisis hubungan diferensiasi garansi terhadap provider satisfaction. 

3. Menganalisis hubungan guarantee signalling terhadap provider satisfaction. 

4. Menganalisis hubungan antara keterlibatan konsumen dalam proses pelayanan (consumer 

coproduction) terhadap self satisfaction. 

5. Menganalisis hubungan antara keterlibatan konsumen dalam proses pelayanan (consumer 

coproduction) terhadap kepuasan konsumen secara keseluruhan (consumer’s overall 

satisfaction). 

6. Menganalisis hubungan provider satisfaction terhadap self satisaction. 

7. Menganalisis hubungan self satisaction terhadap overall satisafaction. 

KAJIAN PUSTAKA 

Garansi layanan 

Menurut Zaithamal dan Bitner (1996) garansi layanan adalah janji formal yang yang 

diberikan kepada konsumen mengenai pelayanan yang akan mereka terima. Sedangkan 

menurut Hays dan Hill (2001) garansi layanan adalah janji yang diberikan oleh perusahaan 

atas suatu layanan yang mereka berikan pada suatu level tertentu, dan jika level tersebut tidak 

berhasil dicapai, perusahaan akan memberikan kompensasi dengan beberapa cara. Menurut 

Baker dan Collier (2005) garansi layanan adalah janji yang diberikan kepada konsumen 

bahwa jika sistem pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standar performa tertentu, maka 

konsumen berhak mendapatkan pembayaran secara ekonomi maupun nonekonomi. 
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 Garansi layanan memiliki dampak pada evaluasi konsumen pada pasca pembelian, 

walaupun tidak terjadi klaim garansi. Perusahaan menawarkan garnasi sebagai cara untuk 

mengingkatkan kualitas pelayanan. Dengan menawarkan garansi perusahaan dipaksa untuk 

fokus dalam peningkatan kualitas pelayanan atau akan terjadi banyak klaim garansi atas 

terjadinya kegagalan layanan. Dan bagaimanapun juga garansi layanan ditawarkan dengan 

harapan bahwa tidak akan terjadi klaim. ( McCollough, Michael A., D, Dwayne: 2004). 

Tipe Garansi layanan 

Terdapat beberapa tipe dari garansi layanan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh McCollugh (2010); 

1. Tanpa Syarat dan Spesifik : Garansi layanan biasanya memberikan jaminan kepuasan 

tanpa persyaratan atau jaminan yang terdapat atribut-atribut yang menyertai garansi 

(Wirtz & Kum 2001: Hart 1993).  

2. Eksplisit atau Implisit: Garansi dapat diberikan secara implisit maupun eksplisit. Hart 

(1988) menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki reputasi yang sangat baik 

akan memberikan garansi layanan mereka secara implisit. Apabila perusahaan 

memberikan garansi secara eksplisit, hal tersebut dapat memberikan efek negatif dalam 

pandangan konsumen, dan hal tersebut mungkin akan mendorong konsumen untuk 

bertanya, mengapa perlu memberikan garansi secara eksplisit setelah bertahun-tahun 

memberikan pelayanan yang sangat-sangat baik. Wirtz, Kum dan Lee (2000) 

mengemukakan bahwa penetapan garansi layanan secara eksplisit dapat memberikan 

memberikan manfaat bagi perusahaan dengan reputasi baik/ good reputation, hal ini 

akan menciptakan persepsi pada konsumen akan adanya peningkatan kualitas layanan, 

berkurangnya resiko kegagalan dalam pelayanan, dan adanya peningkatan keinginan 

konsumen dalam penggunaan jasa perusahaan. 

Alasan Dalam Menawarkan Garansi layanan 

1. Costumer Focus 

 Dengan menawarkan garansi layanan, perusahaan didorong untuk fokus terhadap 

konsumen. Karena untuk berhasil dalam menawarkan garansi layanan, perusahaan 

harus dapat mengidentifikasi keinginan konsumen dan menentukan aspek-aspek 

penting yang menjadi keinginan mereka dari pelayanan yang ditawarkan. Ketika 
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perusahaan dapat mengidentifikasi keinginan konsumen, dan dengan menjamin 

performa pelayanan yang dimiliki maka perusahaan akan didorong untuk melakukan 

tugas-tugasnya dengan baik. (McCollough:2010). 

2. Menetapkan Standar yang Jelas 

 Dengan menetapkan dan mengkomunikasikan mengenai spesifikasi kualitas pelayanan 

didalam perusahaan dengan jelas, hal tersebut merupakan unsur yang penting dalam 

memberikan kualitas pelayanan yang tinggi. (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry: 1985). 

Garansi layanan menciptakan standara yang jelas bagi perusahaan, menjelaskan kepada 

para karywan mengenai apa yang menjadi tujuan perusahaan, dan memaksa perusahaan 

untuk menentukan peran dan menetapkan tanggung jawab bagi setiap karywan. (Hart: 

1988,1993). Berdasrkan  penelitian yang dilakukan Sum  et al. (2002) bahwa garansi 

layanan dapat menjelaskan kepada seluruh anggota perusahaan mengenai kejelasan dan 

tujuan perusahaan yang terpenting, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan.  

3. Untuk Memperoleh Saran dan Memahami Kegagalan 

 Dengan adanya garansi terhadap layanan yang diberikan, maka perusahaan akan 

memperoleh saran atau tanggapan ketika terjadi kegagalan layanan, yang akan 

membuat perusahaan mengerti penyebab dari kegagalan tersebut. (Hart: 1998). Dengan 

garansi layanan, maka perusahaan akan memperoleh informasi yang dapat digunakan 

untuk menciptakan pelayanan yang lebih handal yang dapat ditawarkan kepada 

konsumen. Tanpa adanya garansi terhadap layanan yang diberikan, maka perusahaan 

akan kekurangan informasi atas ketidak puasan konsumen, dan hal ini akan berdampak 

terhadap buruknya pelayanan yang diberikan kepada konsumen.(McCollough:2010). 

Hart (1988) berpendapat tanpa adanya garansi layanan, ketidakpuasan yang dirasakan 

oleh konsumen mungkin tidak akan disampaikan kepada perusahaan 

Karakteristik Garansi Layanan 

1. Guarantee Evaluation 

 Hart (1988, 1993) berpendapat bahwa garansi layanan dinyatakan efektif apabila dinilai 

positif atau menguntungkan bagi konsumen. Menurut Ostrom dan Hart (2000) garansi 

dapat mempengaruhi pilihan yang akan diambil oleh konsumen. Sebagai contoh, 

apabila terdapat dua  perusahaan yang memiliki tingkat pelayanan yang sama, 
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konsumen yang menilai garansi layanan secara positif akan lebih memilih perusahaan 

yang mewarkan garansi didalam pelayanannya. McCollough dan Dwayne (2004) 

berpendapat bahwa evaluasi terhadap garansi tidak hanya mempengruhi pilihan 

pembelian. Hal ini juga berpengaruh pada evaluasi terhadap kepuasan paska-pembelian, 

terlabih lagi jika garansi yang ditawarkan berhubungan dengan kinerja yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

2. Guarantee Differentiation 

 Guarantee differentiation adalah kemampuan dari garansi sebagai pembeda yang 

dimiliki penyedia jasa layanan dari para pesaing yang tidak menawarkan garansi atau 

yang penawaran garansinya lebih rendah. Garansi akan kehilangan manfaatnya apabila 

setiap pesaing perusahaan menawarkan garansi yang serupa. Dan dilihat dari sudut 

pandang persaingan, diferensiasi merupakan salah satu alasan utama didalam 

menawarkan garansi. (McCollough dan Dwayne: 2004).  Tidak hanya melakukan 

diferensiasi melalui garansi layanan saja yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen 

melalui pengurangan resiko (Ostrom dam Iacobucci,1998), hal ini juga secara langsung 

berpotensi untuk mempengaruhi kepuasan konsumen dengan menyediakan pelayanan 

yang bernilai.  

3. Guarantee Signaling 

 McCollough dan Dwayne (2004) menyatakan bahwa salah satu alasan perusahaan 

memilih untuk menawarkan garansi adalah untuk mengisyaratkan kualitas. Perusahaan 

merupakan bagian yang paling memahami dan memiliki informasi yang pasti mengenai 

kualitas dari produk yang dimilikinya, sementara konsumen merupakan pihak yang 

tidak memiliki informasi yang pasti mengenai kualitas produk yang dimiliki 

perusahaan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka perusahaan memberikan 

isyarat mengenai kualitas yang dimilikinya. Salah satu cara untuk mengisyaratkan 

kualitas yang dimiliki yaitu dengan menawarkan garansi, yang mana akan dirasakan 

oleh konsumen sebagai sesuatu yang sangat masuk akal, karena perusahaan yang 

memiliki kualitas yang rendah tidak akan memberikan jaminan karena akan berakibat 

pada banyaknya klaim yang akan terjadi. Priest (1981) menyatakan bahwa garansi 

dapat memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang memiliki kualitas yang 

tinggi. Konsumen melihat adanya resiko kegagalan dari produk jasa yang mereka 

rasakan sebelum pemakaian produk jasa tersebut dikarenakan sifat intangible dari jasa 
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itu sendiri, maka perusahaan berusaha untuk menghilangkan keraguan konsumen 

dengan mengisyaratkan kualitas yang meraka miliki dengan menawarkan garansi. 

Zaithaml dan Bitner (1996) berpendapat bahwa dikarenakan tingkat kepercayaan atas 

jasa sulit untuk dievaluasi bahkan setelah dikonsumsi, maka konsumen akan mencari 

tanda dari wujud atau bentuk atas pelayanan dari sebelum dan sesudah konsumsi untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan. Dalam hal ini terlihat bahwa garansi layanan tidak 

hanya mempengaruhi pilihan konsumen sebelum mengkonsumsi, namun juga 

mempengaruhi evaluasi konsumen setelah selesai mengkonsumsi mengenai kinerja atas 

pelayanan yang diberikan, dan juga tingkat kepuasan. 

4. Guarantee Coproduction 

 Guarantee coproduction merupakan salah satu dampak dari garansi yang menyebabkan 

adanya usaha atau tindakan yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri sebagai bagian 

dari pemakaian jasa. Hal ini membutuhkan perhatian yang lebih, dikarenakan jasa 

menciptakan keterlibatan konsumen didalam prosesnya (McCollough dan Dwayne: 

2004). Salah satu cara garansi layanan dapat meningkatkan kepuasan konsumen adalah 

dengan meningkatkan usaha karyawan dalam memberikan pelayanan sehingga 

meningkatkan kehandalan dalam pelayanan dan proses pemulihan layanan yang efektif 

(Hays dan Hill: 2001). Garansi layanan dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan 

didalam memberikan pelayanan, garansi layanan juga dapat memberikan tantangan 

kepada konsumen untuk memaksimalkan usaha mereka didalam proses pelayanan. 

Keterlibatan konsumen didalam proses produksi atau layanan yang disebabkan oleh 

garansi layanan secara positif berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan oleh 

konsumen itu sendiri dan kepuasan secara keseluruhan ( kepuasan konsumen dan 

kepuasan peusahaan) (McCollough dan Dwayne: 2004). Kepuasan diri merupakan 

elemen yang paling penting didalam pelayanan (Rodie dan Kleine: 2000). Sebagai 

contoh sebuah dealer mobil memberikan garansi jaminan mesin selama tiga tahun 

terhadap produknya. Dealer akan memperbaiki atau mengganti setiap kerusakan 

komponen mesin yang disebabkan oleh cacat produksi, dan bukan dikarenakan 

kerusakan yang disebabkan oleh konsumen sendiri. Konsumen akan merasa lebih puasa 

atas produk yang dimilikinya apabila kualitas dari produk yang dimilikinya tersebut 

merupakan bagian dari hasil usahanya, misalnya dengan selalu melakukan perawatan 

dan penggantian oli secara berkala, penggunaan spare-part resmi dan pemakaian 

kendaraan sesuai dengan pedoman pemakaian. 
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Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pemberian garansi atas 

pelayanan yang dimiliki oleh preusahaan setelah konsumen menggunakan jasa yang dimiliki 

oleh perusahaan. Adapun kerangka kosnseptual didalam penelitian ini adalah: 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangaka penmikiran yang ada, maka dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

H1: Guarantee evaluation  berhubungan positif terhadap Provider Satisfaction. 

H2: Guarantee Differentiation berhubungan positif dengan Provider Satisfaction. 

H3: Guarantee Signaling berhubungan positif dengan Provider Satisfaction. 

H4: Guarantee coproduction berhubungan positif terhadap Self satisfaction.  

H5: Guarantee coproduction berhubungan positif terhadap Overall satisfaction. 

H6: Provider satisfaction berhubungan positif terhadap overall satisfaction 

H7: Self Satisfaction berhubungan positif terhadap overall satisfaction. 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yaitu variabel bebas 

(independent) yang terdiri dari guarantee evaluation, guarantee differentiation, guarantee 
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signaling dan guarantee coprodoction.  Sedangkan variaber terikat (dependent) yang 

digunakan yaitu provider satisfaction, self satisfaction, dan overall satisfaction. 

Metode Analisis Data 

Data didalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang berisi item-item 

pertanyaan  yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa ekspedisi JNE. Jumlah 

responden didalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Data diolah dan dianalisis 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM), dengan menggunakan bantuan software 

LISREL 8.80. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Confirmatory Factor Analysis 

Model pengukuran adalah suatu pemodelan pengukuran dimensi-dimensi yang 

membentuk suatu faktor. Dalam hal ini melakukan analisis faktor yang hanya saja bersifat 

confirmatory. Confirmatory analysis dimaksudkan bahwa variabel amatan tersebut benar 

mendefinisikan konstrak laten. (Yamin dan Kurniawan: 2009).  

Gambar 1. Structural Model T-value  
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Gambar 1. Structural Model Estimate  

 

 

 

 

 

 

Pada model Confirmatory factor analysis tahap pertama diperoleh model goodness of 

fit yang kurang baik, sehingga peneliti melakukan analisis tahap kedua untuk memperoleh 

kecocokan model yang lebih baik serta menghapus item GE2 dari variabel guarantee 

evaluation dikarenakan nilai GE2 didapati nilai factor loadingnya 0,48 < 0,5. Berikut 

merupakan hasil perhitungan confirmatory factor analysis tahap kedua setelah item GE2 

dihilangkan: 

Gambar 2. Structural Model T-value (Revisi) 
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Gambar 2. Structural Model Estimate (Revisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Uji Kecocokan Model Revisi 

 

Goodness of fit 

index 

Nilai yang 

diharapkan 
Hasil Keterangan 

Chi Square 

p-value 

Diharapkan rendah 

 p > 0,05 

 

654,14 

( p = 0,0) 
Kurang baik 

RMSEA < 0,08 0,081 Baik 

NFI ≥ 0,90 0,91 Baik 

TLI ≥ 0,90 0,96 Baik 

CFI ≥ 0,90 0,96 Baik 

IFI ≥ 0,90 0,96 Baik 

RFI ≥ 0,90 0,90 Baik 

RMR < 0,05 0,093 Kurang baik 

GFI ≥ 0,90 0,69 Marginal fit 

AGFI ≥ 0,90 0,60 Kurang baik 
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 Uji kesesuaian model dari  tabel diatas menunjukkan nilai chi-square yaitu 654,14 

dan p = 0,0 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kecocokan kurang baik, karena 

syarat model yang baik yaitu jika nilai chi-square kecil dan p > 0,05. 

 Root mean square error of approximation (RMSEA), merupakan ukuran rata-rata 

perbedaan per degree of freedom yang diharapkan dalam populasi. RMSEA <0,08 

adalah good fit, sedangkan RMSEA , 0,05 adalah close fit. Dengan nilai RMSEA 

0,081 dapat menunjukkan bahwa model adalah good of fit/ baik. 

 Normed fit index (NFI), nilai NFI merupakan besarnya ketidakcocokan antara model 

target dengan model dasar. Nilai NFI berkisaar antara 0-1. NFI ≥ 0,9 adalah good fit, 

sedangkan nilai 0,8 ≤ NFI ≤ 0,9 adalah marginal fit. Nilai 0,91 menunjukkan bahwa 

model adalah good fit/ baik. 

 Tucker-Lewis Index (TLI), ukuran ini merupakan ukuran untuk pembandingan antar 

model yang mempertimbangkan banyaknya koefisien didalam model. Nilai TLI 

berkisar antara 0-1. Nilai TLI ≥ 0,9 adalah good fit, sedangkan nilai 0,8 ≤ TLI ≤ 0,9 

adalah marginal fit. Dengan nilai TLI sebesar 0,96 menunjukkan bahwa model adalah 

good fit/ baik. 

 Comparative fit index (CFI) memiliki nilai berkisar antara 0-1. Nilai CFI ≥ 0,9 adalah 

model baik. Nilai 0,8 ≤ CFI ≤ 0,9 adalah marginal fit. Nilai CFI sebesar 0,96 pada 

model penelitian ini menunjukkan bahwa model penelitian adalah good fit/ baik. 

 Incremental fit Index (IFI) menunjukkan nilai 0,96 ≥ 0,90 menunjukkan bahwa model 

adalah baik/ good fit. 

 Relative fit Index (RFI) menunjukkan nilai 0,90 ≥ 0,90 menunjukkan bahwa model 

adalah baik/ good fit. 
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 Root mean square error (RMR) menunjukkan nilai 0,09 < 0,05 menunjukkan bahwa 

model kurang baik. 

 Goodness of fit (GFI) pada dasarnya merupakan ukuran kemampuan suatu model 

menerangkan keragaman data. Untuk model yang baik adalah model yang mendekati 

1. Dengan tingkat penerimaan yang diperoleh 0,69 dapat disimpulkan bahwa model 

memiliki tingkat kelayakan fit yang cukup baik. 

 Adjusted goodness of-fit index (AGFI) menunjukkan nilai 0,54 ≥ 0,90 menunjukkan 

bahwa model kurang baik. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa uji kecocokan model yang diperoleh 

lebih baik dari kriteria goodness of fit model sebelumnya. 

Pengujian Hipotesis 

Setelah kriteria goodness of fit terpenuhi atas model struktural yang diestimasi, 

selanjutnya analisis terhadap hubungan-hubungan struktural model (pengujian hipotesis) 

dapat dilakukan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menganalisis persamaan 

struktural yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.Structural Equation 

Path 

Standardized 

path 

estimate 

t-value 
Tingkat 

Signifikansi 

G.evaluation provider satisfaction 0,33 1,30 > 1,96 

G.  differentiation  provider satisfaction -0,46 -2,24 > -1,96 

G. signalling  provider satisfaction 0,69 2,56 > 1,96 

G. coproduction  self-satisfaction 0,59 5,09 > 1,96 

G.coproduction overall satisfaction 0,02 0,26 > 1,96 

Provider satisfaction  overall 

satisfaction 
0,73 4,40 > 1,96 



13 
 

 

 

Tabel 3 

Variance explained  

 

Setelah menilai model secara keseluruhan dan menguji hubungan konstruk seperti 

yang telah dihipotesiskan, selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian sebagai berikut: 

a. H1 : Guarantee evaluation  berhubungan positif terhadap Provider Satisfaction 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah guarantee evaluation berhubungan 

positif terhadap provider satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai t-

value sebesar 1,30 < 1,96. Nilai koefisien guarentee evaluation ke provider satisfaction 

terantisipasi positif menunjukkan 0,33. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai koefisien 

positif namun kurang mendorong adanya adanya hubungan signifikan dan kuat diantara 

kedua variabel diatas. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H1 diterima, 

disebabkan adanya hubungan yang positif antara variabel guarantee evaluation dan provider 

satisfaction. 

b. H2: Guarantee Differentiation berhubungan positif dengan Provider Satisfaction 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah guarantee differentation berhubungan 

positif terhadap provider satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai t-

value sebesar -2,24 > -1,96. Nilai koefisien guarantee differentation ke provider satisfaction 

terantisipasi negatif menunjukkan -0,46. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 

ditolak, disebabkan adanya hubungan yang negatif signifikan antara guarantee differentation 

ke provider satisfaction.  

Self-satisfaction  overall satisfaction 0,09 1,31 > 1,96 

Variance explained for endogenous variable 
R

2
 

 

Overall Satisfaction 0,93 

Provider Satisfaction 0,31 

Self-satisfactiom 0,37 
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c.  H3: Guarantee Signaling berhubungan positif dengan Provider Satisfaction 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah guarantee signalling berhubungan 

positif terhadap provider satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai  t-

value guarantee signalling terhadap provider satisfaction sebesar 2,56 >1,96. Nilai koefisien 

guarantee signalling ke provider satisfaction terantisipasi positif menunjukkan 0,69. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H3 diterima, dikarenakan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. 

d. H4: Guarantee coproduction berhubungan positif terhadap Self satisfaction 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah guarantee coproduction berhubungan 

positif terhadap provider satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai  t-

value guarantee coproduction terhadap self-satisfaction sebesar 5,09>1,96. Nilai koefisien 

guarantee coproduction ke self-satisfaction terantisipasi positif menunjukkan 0,59. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H4 diterima, dikarenakan terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. 

e. H5: Guarantee coproduction berhubungan positif terhadap Overall satisfaction 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah guarantee coproduction berhubungan 

positif terhadap overall satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai  t-value 

guarantee coproduction terhadap overall satisfaction sebesar 0,26 < 1,96.  Nilai koefisien 

guarantee coproduction ke overall satisfaction terantisipasi positif menunjukkan 0,02. 

Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai koefisien positif namun kurang mendorong adanya 

adanya hubungan signifikan dan kuat diantara kedua variabel diatas. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa H5 diterima, dikarenakan terdapat hubungan yang positif 

diantara kedua variabel tersebut.  

f.    H6:  Provider satisfaction berhubungan positif terhadap overall satisfaction 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah provider satisfaction berhubungan 

positif terhadap overall satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai  t-value 

provider satisfaction terhadap overall satisfaction sebesar 4,40 >1,96. Nilai koefisien 

provider satisfaction terhadap overall satisfaction terantisipasi positif menunjukkan 0,73. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa H6 diterima, dikarenakan terdapat hubungan 

yang positif diantara kedua variabel tersebut. 
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g.   H7:   Self-Satisfaction berhubungan positif terhadap overall satisfaction. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah self-satisfaction berhubungan positif 

terhadap overall satisfaction. Berdasarkan hasil analisis tabel 4.9  didapat nilai  t-value self-

satisfaction terhadap overall satisfaction sebesar 1,31 < 1,96. Nilai koefisien self-satisfaction 

terhadap overall satisfaction terantisipasi positif menunjukkan 0,09. Kondisi ini dapat 

diartikan bahwa nilai koefisien positif namun kurang mendorong adanya adanya hubungan 

signifikan dan kuat diantara kedua variabel diatas. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa H7 diterima, dikarenakan terdapat hubungan yang positif diantara kedua variabel 

tersebut 

Pembahasan dan Implikasi 

Hasil analisis data dengan program LISREL 8.80 menunjukkan adanya hubungan 

positif dan signifikan antara variabel guarantee signalling terhadap provider satisfaction, 

guarantee coproduction terhadap self-satisfaction, dan variabel provider satisfaction terhadap 

overall satisfaction. Hubungan positif dan signifikan  tersebut terlihat dari nilai standardized 

path estimate yang terantisipasi positif dengan signifikansi > 1,96. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tingginya guarantee signalling dan guarantee coproduction mempengaruhi 

tingkat kepuasan yang dirasakan oleh konsumen atas pelyanan yang diberikan serta kepuasan 

yang dirasakan konsumen terkait keterlibatannya dalam proses pelayanan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh A. McCollough dan Dwayne D. Gremler 

(2004)  yang menunjukkan adanya hubungan positif antara guarantee signalling terhadap 

provider satisfaction, guarantee coproduction terhadap self-satisfaction, serta variabel 

provider satisfaction terhadap overall satisfaction.  

Sementara hubungan variabel guarantee evaluation terhadap provider satisfaction, 

guarantee coproduction terhadap overall satisfaction, dan variabel self-satisfaction tehadap 

overall satisfaction terantisipasi positif namun dengan tingkat signifikansi < 1,96. Hal ini 

menunjukkan  bahwa variabel-variabel tersebut berhubungan positif, namun hubungan 

tersebut memiliki dampak yang kecil terhadap kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

terkait layanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Sementara hubungan variabel guarantee differentiation terhadap provider satisfaction 

nilai standardized path estimate terantisipasi negatif dengan tingkat signifikan > -1,96. Hal 

ini menunjukkan semakin tinggi atau banyaknya diferensisi garansi yang dilakukan oleh JNE 
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akan mengakibatkan semakin rendahnya  kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap 

pelayanan yang diberikan. 

Implimentasi manajerial yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait garansi layanan 

yakni didalam memberikan garansi pada layanan yang dimiliki oleh perusahaan, pemberian 

garansi tersebut harus menjadi nilai lebih dari layanan yang dimiliki perusahaan, serta 

pemberian garansi tersebut harus dapat dievaluasi dan dinilai secara positif oleh konsumen 

sehingga dengan adanya garansi akan menciptakan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen 

terhadap layanan yang diberikan meskipun tidak terjadi kegagalan didalam pelayana. 

Didalam pemberian garansi pada layanan yang dimiliki oleh perusahaan, pemberian 

garansi tersebut harus diinformasikan secara jelas kepada konsumen, sehingga konsumen 

dapat mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh perusahaan secara spesifik. Dengan 

menginformasikan garansi dari layanan yang dimiliki oleh perusahaan, hal tersebut akan 

dapat membantu karyawan untuk mengetahui tanggung jawab yang dimilikinya, serta 

tindakan yang harus dilakukan oleh karyawan apabila terjadi kegagalan layanan. Garansi 

yang ditawarkan oleh perusahaan juga harus memiliki diferensiasi terhadap aspek-aspek 

layanan yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat secara langsung mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Perusahaan juga harus mampu menciptakan penawaran garansi yang kuat untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar didalam penawaran garansi dibandingkan 

pesaingnya. 

Dengan adanya garansi atas layanan yang dimiliki oleh perusahaan, hal tersebut dapat 

mendorong keterlibatan konsumen yang lebih tinggi sebagai bagian dari proses pelayanan, 

dimana hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Dengan 

peningkatan keterlibatan konsumen didalam proses pelayanan sebagai akibat dari pemberian 

garansi terhadap layanan yang dimiliki, perusahaan harus mampu mendorong keterlibatan 

konsumen tersebut secara proaktif, yakni dengan memperjelas peran-peran yang harus 

dijalankan oleh konsumen didalam keterlibatannya sebagai bagian dari proses pelayanan. 

Tingginya kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan merupakan suatu faktor 

utama didalam menciptakan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Saat perusahaan 

menawarkan garansi didalam layanan yang dimilikinya adalah dengan harapan bahwa tidak 

terjadi kegagalan layanan dan klaim terhadap garansi tersebut tidak terjadi. 
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Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh garansi layanan terhadap evaluasi konsumen 

pada pasca pembelian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis Structural 

Equation Modelling (SEM), dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Guarantee evaluation terbukti memiliki hubungan positif terhadap provider satisfaction, 

namun hubungan positif tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi diantara 

kedua variabel tersebut. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai koefisien positif namun 

kurang mendorong adanya hubungan signifikan dan kuat diantara kedua variabel diatas. 

Artinya apabila guarantee evauation yang dilakukan oleh konsumen ditingkatkan, maka 

akan meningkatkan provider satisfaction yang dirasakan oleh konsumen terkait pelayanan 

yang diberikan oleh JNE, namun peningkatan kepuasan tersebut tidak memiliki tingkat 

signifikansi yang tinggi. 

2. Guarantee differentiation memiliki hubungan yang negatif terhadap provider satisfaction, 

hubungan negatif tersebut memiliki tingkat signifikansi yang tinggi diantara kedua 

variabel tersebut. Artinya semakin tinggi atau banyaknya diferensisi garansi yang 

dilakukan oleh JNE akan mengakibatkan semakin rendahnya  kepuasan yang dirasakan 

oleh konsumen atas kepuasan pelayanan yang diberikan.  

3.  Guarantee signaling terbukti memiliki hubungan  positif  dan signifikan terhadap provider 

satisfaction. Artinya, jika guarantee signalling meningkat, maka akan meningkatkan 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen atas pelayanan yang diberikan (provider 

satisfaction). 

4. Guarantee coproduction terbukti memiliki hubungan positif  dan signifikan terhadap self 

satisfaction. Artinya, semakin tinggi guarantee coproduction, maka akan meningkatkan 

self satisfaction yang dirasakan oleh konsumen. 

5. Guarantee coproduction terbukti memiliki hubungan positif terhadap Overall satisfaction, 

namun hubungan positif tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi diantara 

kedua variabel tersebut. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai koefisien positif namun 

kurang mendorong adanya adanya hubungan signifikan dan kuat diantara kedua variabel 

diatas. Artinya apabila guarantee coproduction yang dilakukan oleh konsumen 

ditingkatkan, maka akan meningkatkan overall satisfaction, namun peningkatan tersebut 

tidak memiliki signifikansi yang tinggi. 



18 
 

6. Provider satisfaction terbukti memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap overall 

satisfaction. Artinya, semakin tinggi provider satisfaction yang dirasakan, maka juga akan 

meningkatkan overall satisfaction yang dirasakan oleh konsumen. 

7. Self-Satisfaction terbukti memiliki hubungan positif terhadap overall satisfaction, namun 

hubungan positif tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi diantara kedua 

variabel tersebut. Kondisi ini dapat diartikan bahwa nilai koefisien positif namun kurang 

mendorong adanya adanya hubungan signifikan dan kuat diantara kedua variabel diatas. 

Artinya, meningkatnya self-satisfaction akan meningkatkan overall satisfaction yang 

dirasakan oleh konsumen, namun peningkatan tersebut tidak memiliki tingkat signifikansi 

yang tinggi. 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka diajukan 

beberapa saran: 

1. Pihak manajemen JNE 

a. Pihak JNE perlu meningkatkan aspek-aspek yang dijamin oleh JNE didalam garansi 

yang dimilikinya, serta mengurangi persyaratan-persyaratan yang menyertai dari 

garansi yang ditawarkannya. JNE juga harus mampu menciptakan keyakinan kepada 

konsumen bahwa dengan garansi yang dimilikinya akan semakin meningkatnya 

kualitas dari layanan yang diberikan oleh JNE, dan apabila layanan tersebut gagal 

dipenuhi oleh pihak JNE maka konsumen akan memperoleh kemudahan didalam 

melakukan klaim.  

b. JNE harus mengurangi differensiasi garansi yang dimiliki pada setiap jenis layanan 

yang dimilikinya, namun pengurangan tersebut tidak menjadikan layanan yang dimiliki 

oleh JNE menjadi sama dengan para pesaingnya. JNE juga perlu lebih meningkatkan 

komunikasi kepada konsumen mengenai layanan-layanan dimiliki, sehingga konsumen 

dapat mengetahui manfaat yang dapat diperoleh konsumen dengan adanya garansi yang 

ditawarkan. 

2. Penelitian yang akan datang 

a. Diharapkan penelitian yang akan datang jumlah sampel yang digunakan didalam 

penelitain lebih banyak, sehinnga hasil dari analisis yang didapatkan akan lebih akurat. 
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b. Diharapkan penelitian yang akan datang melakukan penelitian terhadap penyedia jasa 

lainnya yang didalam proses layanannya memiliki keterlibatan konsumen yang cukup 

tinggi, serta menambahkan variabel-variabel lain yang menyangkut aspek garansi 

layanan untuk lebih mengetahui hubungan-hubungan yang dapat mempengaruhi 

kepuasan yang dirasakan oleh konsumen terhadap penawaran garansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Daftar Pustaka 

Baker, Tim dan David A. Collier. (2005). The Economic Payout Model for Service 

Guarantees. Decision Sciences (36), 197-220. 

Balachander, Subramanian. (2001). Warranty Signaling and Reputation. Management Scince 

Vol.47 (9), 1282-1289. 

Bjorlin, L.S. dan Skalen, Per. (2003). The Effect of Service Guarantee on Service 

Recovery.International Journal of Service Management, Vol.14: 36-58. 

Ettorre, B. (1994). Phenomenal Promises That Mean Business. Management Review Vol. 83, 

No.3, 18-23. 

Ferdinand, Augusty. (2006). Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk 

Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen. Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro: Semarang. 

Fraenkel, Jack R., dan Wallen, Norman E. (2006). How to Design and Evaluate Research in 

Education, Sixth Edition. McGraw Hill: Boston. 

Ghozali, Imam. (2001). Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro: Semarang. 

                         .2005, Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. BadanPenerbit 

Universitas Diponegoro, Semarang 

                         .(2007). Aplikasi Analisis Multivariate bagi Program SPSS. Badan Penerbit 

UNDIP: Semarang. 

Hair.,  Anderson., Thatam., dan Black. (1995). Multivariate Data Analysis with Reading. 

Hair, J.F. Jr., Anderson, R., Tatham, R., dan W.C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th 

ed). Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. 

Heizer. J, & Barry. R. (2005), Operations Management Flexible Version, Seventh Edition, 

America: Prentice Hall. 

Hart, Christopher W. L. (1988). The Power of Unconditional Service Guarantees.  Harvard 

Business Review, 66(4), 54-62. 



21 
 

                                         . (1991). Hampton Inns Guests Satisfied with Satisfaction 

Guarantee. Chicago: American Marketing Association. 

                                        . (1993). Extraordinary Guarantees: A New Way to Build Quality 

Throughout Your Company and Ensure Satisfaction for Your Customers. New York, 

NY: American Management Association. 

Hays, J.M., dan Hill, A.V. (2001). A Longitudinal Study of The Effect of A Service Guarantee 

on Service Quality. Production and Operation Management 10. 405-423. 

                                   . (2005). A longitudinal Empirical Study of the Effect of A Service 

Guarantee on Employee Motivation/Vision, Service Learning, and Perceived Service 

Quality. Production and Operatuin Management 10(4), 405-424. 

                                         . (2006). An Extend Longitudinal Study of the Effect of Service 

Guarantee. Production and Operation Management 15(1), 117-131. 

Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE: 

Yogyakarta. 

JNE. (2011). http://www.jne.co.id/index.php?mib=pages&id=2008081110551305&lang=IN. 

Diakses pada 6 Maret 2014. 

Jogiyanto. (2004). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-

Pengalaman. BPFE: Yogyakarta. 

Kothari, C.R. (2004). Research Methodology: Methods and Techniques, Second Revised 

Edition. New Delhi: New Age International (P) Ltd., Publishers. 

Kotler, Philip. (2001). Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, 

Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat: Jakarta. 

                         . (2003). Marketing Insights from A to Z. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 

Kotler, P., Wong, V., Saunders, J. And Amstrong, G. (2005). Principles Of Marketing. 

England: Prentice Hall. 

Krajewski, J.Lee., & Ritzman, P. Larrt. (2002), Operations Management: Strategy and 

Analysis, Sixth Edition, America: Prentice Hall. 



22 
 

Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, A. 2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat: 

Jakarta. 

Maher, D. (1992). Service Guarantees. Manage (43), 22-24. 

Marmorstein, Howard., Sarel, Dan., Lassar, Walfried M. (2001). Increasing the 

persuasiveness of a service guarantee: the role of service process evidence. The 

Journal of Services Marketing 15(2). 147-159. 

McCollough, Michael A. (2010). A Review and Explanation of Their Continued Rarity. 

Academy of marketing Studies Journal (14.2), 27-54. 

McDougall, Gordon H. G., Terranee Levesque, and Peter Vanderplaat (1998). Designing the 

Service Guarantee: Unconditional or Specific?. Journal of Services Marketing 12 (4), 

278-293. 

McCollough, Michael A dan Gamler, D. Dwayne. (2004). A Conceotual Model and 

Empirical Examination of The Effect of Service Guarantees on Post-Purchase 

Consumption Evaluation. Managing Service Quality (14), 58-74. 

Network Growt  JNE. http://www.jne.co.id/index.php?mib=pages&id=2008081110551305 

&lang=IN.  Diakses pada 6 Maret 2014. 

Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertesi dan Karya Ilmiah. 

Edisi Pertama, Kencaa Prenada Media Group.  

Ostrom, A.L. dan Hart, C. (2000). Service Guarantees: Research aand Practice. Handbook 

of Service Marketing and Management. 299-313. 

Ostrom, A.L. dan Iacobucci, D. (1998). The Effect of Guarantees on Consumer’s Evaluation 

of Services. Journal of Service Marketing 12(5). 362-378. 

Padmanabhan, V dan Rao, Ram C. (1993). Warranty Policy and Extended Service Contracts: 

Theory and An Application to Automobile. Marketing Science 12(3). 

Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry. (1985). A Conceptual Model of 

Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing 49 

(4). 41-50. 



23 
 

Priest, G.L. (1981). A Theory of The Consumer Product Warranty. The Yale Law Journal 

(90). 297-352. 

Reksohadiprojo, Sukanto. (1995), Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Pertama, 

Yogyakarta: BPFE. 

Rodie, R.R dan Kleine, S.S. (2000). Customer Participation in Service Production an nd 

Delivery. Handbook of Service Marketing and Management, Swart T.A., dan 

Lacobucci, D. Sage Publications: Thousand Oaks. 111-125. 

Sandjodo, Nidjo. (2011). Metode Analisis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya. Pustaka 

Sinar Harapan: Jakarta. 

Sumarwan, Ujang. (2003). Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran. 

Ghalia Indonesia: Jakarta. 

Tjiptono, Fandy.(2004). Pemasaran Jasa. Edisi Pertama, Yogyakarta: Bayu Media 

Publishing. 

Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius. (2005). Service, Quality, dan Satisfaction. Penerbit 

Andi: Yogyakarta. 

Widiyanto, Ibnu, 2005, Metode Riset Bisnis, STIE IPWIJA, Jakarta 

Wikipedia. 2013. JNE. http://id.wikipedia.org/wiki/JNE. Diakses pada 6 Maret 2014.  

Wirtz, Jochen dan Kum, Doreen. (2001). Designing Service Guarantees Is Full Satisfaction 

the Best You can Guarantee?. Journal of services Marketing 15 (4), 282-299. 

Wirtz, Jochen., Doreen Kum., dan Lee, Khai Sheang. (2000). Should a Firm With a 

Reputation for Outstanding Service Quality Offer a Service Guarantee? Journal of 

Services Marketing 14(6). 502-512. 

Yamin, Sofyan., Kurniawan, Heri. (2009). Structural Equation Modeling Belajar Lebih 

Mudah Teknik Analisis Data Kuisioner dengan Lisrel-PLS. Salemba Infotek: Jakarta. 

Yamin, Zulian. (2000). Manajemen Kualitas, Edisi Pertama. Ekonisia: Yogyakarta. 

Zeithamal, V.A. dan Bitner, M.J. (1996). Services Marketing. New York: Irwin McGraw-

Hill. 


