BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Gambaran Umum Objek Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan

konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen menggunkan layanan jasa
ojek online Grab-Food di Kota Jepara. Pengaruh citra perusahaankeputusan
pembelian konsumen menggunkan layanan jasa ojek online Grab-Food di Kota
Jepara. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen
menggunkan layanan jasa ojek online Grab-Food di Kota Jepara, dan pengaruh
kepercayaan konsumen, citra perusahaan, dan citra merek terhadap keputusan
pembelian konsumen menggunkan layanan jasa ojek online Grab-Food di Kota
Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pelanggan Grab di Kota
Jepara berjumlah 100 responden. Penelitian ini dilakukan di Kota Jepara pada
bulan Maret 2019.
4.2

Deskripsi Responden
Penelitian ini dilakukan pada pelanggan atau konsumen Grab Indinesia

khususnya

pada

layanan

Grab-food

Jeparadenganmengambildatalangsung

di

kota

dari100respondenyangmenjadi

populasidalampenelitian.Data diperoleh

dengan memberikan

kuesioner

kepada konsumen pengguna Grab di kota Jepara untukdijawab dan diisi
berdasarkan pandanganmasing-masing konsumen.Berdasarkan data yang
berhasildikumpulkanselamapenelitian,kuesioneryang
responden

adalah

sebanyak

100

59

dibagikan

eksemplar

dan

kepada
kembali

60

sebanyak100eksemplar.Sebanyak100kuesioneryang
kembalikepadapeneliti,semuanyadiisidenganbaikdandapatdiolah

seluruhnya.

Adapun gambaran data kuesioner responden adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner Penelitian
No

Keterangan

Jumlah

1.

Penyebaran kuesioner

100

2.

Pengembalian kuesioner

100

3.

Kuesioner tidak memenuhi kriteria

0

4.

Tingkat pengembalian (respon rate)

100%

Sumber: Data primer diolah, 2019
4.3

Demografi Responden Penelitian
Respondenyangtelahmengisikuesioner

kemudiandiidentifikasi

berdasarkanjeniskelamin,usia,pekerjaan,
pendapatandanpendidikanterakhir.Data tersebut kemudian ditabulasi dan
disajikan dengan statistik deskriptif sebagai berikut:
4.3.1 Identifikasi Responden
Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin dan pendapatan dalam
penelitian ini, distribusi karyawan pria dan wanita dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.2
Distribusi Karakteristik Responden Pengguna Layanan Grab di Jepara
Jenis
kelamin

Pendapatan

Pendidikan terakhir

Status

F

%

F

%

F

%

Laki-laki

42

42

37

37

33

33

Perempuan

58

58

63

63

67

67

61

Jumlah

100

100

100

100

100

100

Sumber: Data Primerdiolah, 2019
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin lakilaki berdasarkan pendapatan adalah sebesar 42 responden dengan presentase
sebesar 42% dari total 100 responden. Berdasarkan pendidikan terakhir
responden laki-laki berjumlah 37 atau sebesar 37% dan berdasarkan setatus
responden laki-laki sebanyak 33 responden atau 33%. Sedang responden
perempuan berdasarkan pendapatan sebesar 58 atau 58%, responden
perempuan berdasarkan pendidikan terakhir adalah 63 atau 63% dan
berdasarkan status/pekerjaan responden perempuan berjumlah 67 atau sebesar
67%.
4.4

Deskripsi Variabel
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner

dengan skala likert, untuk mengetahui data dari masing-masing variabel dapat
dilihat pada deskripsi variabel berikut:
4.4.1 Deskripsi

Jawaban

Responden

Tentang

Kepercayaan

Konsumen(X1)
Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel
kepercayaan konsumen yang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui
adapun hasil jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi VariabelKepercayaan Konsumen(X1)
Item Pernyataan
X1.1

STS

TS

F % F %
0 0 0 0

RR
F
28

%
28

S
F
60

SS
%
60

F
2

%
2

∑ Skor

Mean

364

3,6
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X1.2
X1.3

0
0

0
0

0
0

0
0

33
43

33
43

67
52

67
52

0
18

0
18

367
362

3,7
3,6

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan disribusi frekuensi variabel kepercayaan konsumen pada
tabel di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Grab tetap bersedia mengantarkan pesanan pelanggan meskipun pelanggan
berada di lokasi jauh
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X1) adalahsetuju,
sebanyak 60 responden dengan persentase sebesar 60% dengan rata-rata 3,6.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa respondensetuju bahwaGrab
tetap bersedia mengantarkan pesanan pelanggan meskipun pelanggan berada
di lokasi jauh
2. Grab mampu mengatasi masalah dan memberi solusi dan pilihan yang
dihadapi oleh konsumen
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X1) adalah setuju,
sebanyak 67 responden dengan persentase sebesar 67% dengan rata-rata 3,7.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaGrab
mampu mengatasi masalah dan memberi solusi dan pilihan yang dihadapi
oleh konsumen.
3. Grab mampu memberikan informasi perlindungan dan jaminan keselamatan
terhadap konsumen
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X1) adalah setuju,
sebanyak 52 responden dengan persentase sebesar 52% dengan rata-rata 3,6.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwa Grab
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mampu memberikan informasi perlindungan dan jaminan keselamatan
terhadap konsumen.
4.4.2 Deskripsi Jawaban Responden Tentang Citra Perusahaan (X2)
Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel citra
perusahaan yang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adapun hasil
jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Citra Perusahaan (X2)
Item Pernyataan
X2.1
X2.2
X2.3

STS

TS

F % F %
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

RR
F
19
21
13

%
19
21
13

S
F
66
59
56

SS
%
66
59
56

F
15
19
31

%
15
19
31

∑ Skor

Mean

396
399
418

4,0
4,0
4,2

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
Berdasarkan disribusi frekuensi variabel citra perusahaan pada tabel di
atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Menurut saya citra perusahaan Grab paling baik dibanding perusahaan
sejenisnya
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X2) adalah setuju,
sebanyak 66 responden dengan persentase sebesar 66%dengan rata-rata 4,0.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwa citra
perusahaan Grab paling baik dibanding perusahaan sejenisnya.
2. Grab adalah perusahaan jasa transportasi online yang memiliki kualitas dan
integritas yang sangat baik disemua layanannya
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X2) adalah setuju,
sebanyak 59 responden dengan persentase sebesar 59% dengan rata-rata 4,0.
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Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaGrab
adalah perusahaan jasa transportasi online yang memiliki kualitas dan
integritas yang sangat baik disemua layanannya
3. Grab bertanggung jawab terhadap keluhan pelanggan pasca penggunaan
jasa.
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X2) adalah setuju,
sebanyak 56 responden dengan persentase sebesar 56% dengan rata-rata 4,2.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaGrab
bertanggung jawab terhadap keluhan pelanggan pasca penggunaan jasa.
4.4.3 Deskripsi Jawaban Responden Tentang Citra Merek(X3)
Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabelcitra
merekyang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adapun hasil jawaban
responden tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Jawaban Citra Merek (X3)
Item Pernyataan
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4

STS

TS

RR

S

SS

F % F %

F

%

F

%

F

%

0
0
0
0

20
21
16
33

20
21
16
33

59
60
70
67

59
60
70
67

21
20
23
0

21
20
23
0

0
0
0
0

0
4
0
0

0
4
0
0

∑ Skor

Mean

401
396
416
367

4,0
4,0
4,2
3,7

Sumber: Data Primer diolah, 2019
Berdasarkan disribusi frekuensi variabel citra merek pada tabel di atas,
maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Semua fasilitas dan layanan Grab berfungsi dengan baik
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Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X3) adalah setuju,
sebanyak 59 responden dengan persentase sebesar 59% dengan rata-rata 4,0.
Jawaban

dari

responden

menunjukkan

bahwa

responden

setuju

bahwaSemua fasilitas dan layan Grab berfungsi dengan baik.
2. Grab selalu bersedia untuk mengantar para pelanggan ke lokasi manapun.
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X2) adalah setuju,
sebanyak 60 responden dengan persentase sebesar 60% dengan rata-rata 4,0.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwa Grab
selalu bersedia untuk mengantar para pelanggan ke lokasi manapun.
3. Kendaraan yang digunakan driver Grab memiliki performa yang baik.
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X2) adalah setuju,
sebanyak 70 responden dengan persentase sebesar 70% dengan rata-rata 4,2.
Jawaban

dari

responden

menunjukkan

bahwa

bahwaKendaraan yang digunakan driver Grab

responden

setuju

memiliki performa yang

baik.
4. Grab memberikan nilai lebih yaitu keamanan bagi para pelanggan.
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (X2) adalah setuju,
sebanyak 67 responden dengan persentase sebesar 67% dengan rata-rata 3,7.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaGrab
memberikan nilai lebih yaitu keamanan bagi para pelanggan.
4.4.4 Deskripsi Jawaban Responden Tentang Keputusan Pembelian (Y)
Untuk mengetahui jawaban responden tentang keputusan pembelian
dapat dilihat distribusi frekuensi data pada tabel berikut:
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Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden tentang Keputusan Pembelian (Y)
Item Pernyataan
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4

STS

TS

RR

S

SS

F % F %

F

%

F

%

F

%

0
0
0
0

20
26
28
43

20
26
28
43

61
58
60
52

61
58
60
52

18
16
12
5

18
16
12
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

∑ Skor

Mean

399
390
384
362

4,0
3,9
3,8
3,6

Sumber: Data Primer diolah, 2019
Interpretasi dari masing-masing indikator variabel keputusan pembelian
(Y) dapat dilihat melalui penjelasan berikut:
1. Menggunakan layanan Grab karena adanya kebutuhan agar pesanan cepat
sampai ketujuan
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (Y) adalah setuju,
sebanyak 61 responden dengan persentase sebesar 61% dengan rata-rata 4,0.
Jawaban

dari

responden

menunjukkan

bahwa

responden

setuju

bahwaMenggunakan layanan Grab karena adanya kebutuhan agar pesanan
cepat sampai ketujuan
2. Grab dapat menjadi solusi saat adanya kemacetan dan kemudahan memnuhi
kebutuhan
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (Y) adalah setuju,
sebanyak 58 responden dengan persentase sebesar 58% dengan rata-rata 3,9.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaGrab
dapat menjadi solusi saat adanya kemacetan dan kemudahan memnuhi
kebutuhan
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3. Saya mantap menggunakan layanan Grab
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (Y) adalah setuju,
sebanyak 60 responden dengan persentase sebesar 60% dengan rata-rata 3,8.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaSaya
mantap menggunakan layanan Grab
4. Saya tidak mempertimbangkan layanan ojek online lain selain Grab
Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 4 (Y) adalah setuju,
sebanyak 52 responden dengan persentase sebesar 52% dengan rata-rata 3,6.
Jawaban dari responden menunjukkan bahwa responden setuju bahwaSaya
tidak mempertimbangkan layanan ojek online lain selain Grab
4.5

Statistik Deskriptif
Analisisstatistik

deskriptif

digunakan

untukmemberikangambaran

mengenaidatasampelsertamemberikandeskripsitentang
penelitianini.Analisisdeskriptif

variabel

digunakanuntukmenggambarkan

rata-

rata,median,modus,standar deviasi,nilaimaksimal,nilaiminimal,dan jumlah data
penelitian.

Analisisstatistik

deskriptifdalampenelitianini

meliputirerata

(mean),maksimal(max), minimal(min),standar deviasi (SD). Berikutadalah
statistik deskriptif dari variabel penelitian ini:
Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Dependen Terhadap Independen
Descriptive Statistics
N

Minimum

Kepercayaan Konsumen
Citra Perusahaan
Citra merek
Keputusan Pembelian

100
100
100
100

Valid N (listwise)

100

Sumber: Data Primerdiolah, 2019

9
9
12
9

Maximum
13
15
19
15

Mean
10,93
12,13
15,80
11,76

Std. Deviation
1,112
1,509
1,645
1,342
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Berdasarkan statistik deskripstif dari 100 responden yang dipilih,
diperoleh Meankepercayaan konsumen sebesar 10,95, citra perusahaan sebesar
12,13,citra merek 15,80, dan keputusan pembelian sebesar 11,76. Std.
Deviation untuk variabel kepercayaan konsumen sebesar 1,112, citra
perusahaan sebesar 1,509,citra merek 1,645, dan keputusan pembelian sebesar
1,342. Nilai minimum dari variabel kepercayaan konsumen sebesar 9, citra
perusahaan sebesar 9,citra merek 12, dan keputusan pembelian sebesar 9.
Sedangkan nilai maximum dari variabel kepercayaan konsumen sebesar 13,
citra perusahaan sebesar 15,citra merek 19, dan keputusan pembelian sebesar
15.
Untuk mengetahui hasil dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti
melakukan uji coba instrumen yang telah disebar pada responden yaitu
konsumen pengguna layanan Grab di Jepara. Tujuan ujicobainstrumen
iniadalah

untuk

mengujiapakahkuesioneryangdigunakanlolospersyaratan

validitasdan reliabilitassehingga dapatdigunakansebagaialatdalampenelitianini.
Teknikyang

digunakanuntukujicobainstrumenadalahteknikujicoba

terpakai,artinyadatahasildariujicobaakandipakaiuntukpenelitian,jikainstrumenp
enelitianterbuktivalidseluruhnya.Namun,jika

terdapat

satusajainstrumenpenelitiantidakvalidmaka instrumentersebutakan dihilangkan.
4.6

Analisis Data

4.6.1 Uji Validitas
HasilujivaliditasdenganIBMSPSSStatistics23,untukvariabel kepercayaan
konsumenadalah sebagai berikut:
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Tabel 4.8
Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen Kepercayaan Konsumen
Nomor
rhitung
Pertanyaan
1
0,686
2
0,667
3
0,754
Sumber: Data Primerdiolah, 2019
Tabel
kepercayaan

diatas

rtabel

Keterangan

> 0,195
>0,195
>0,195

Valid
Valid
Valid

menunjukkanhasilujivaliditaspada

konsumendaritotal3

instrumenvariabel

pertanyaan,masing-masing

itemdapat

dinyatakanvaliddengannilaiProductMoment(rhitung)lebihbesar darirtabeldengan
n=100

yaitu0,195(tarafsignifikansi5%).Olehkarenaitudapat

disimpulkanbahwadatayangadadalamvariabelkepercayaan

konsumendapat

digunakan sebagaidata penelitian.
Untuk mengetahui validitas instrumenkepercayaan konsumen, maka
peneliti melakukan uji validitas intrumen tersebut dengan menggunakan
software SPSS 23. HasilujivaliditasdenganIBMSPSSStatistics23,untukvariabel
citra perusahaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen Citra Perusahaan
Nomor
rhitung
Pertanyaan
1
0,808
2
0,865
3
0,748
Sumber: Data Primerdiolah, 2019

rtabel

Keterangan

> 0,195
>0,195
>0,195

Valid
Valid
Valid
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Tabel diatas menunjukkanhasilujivaliditaspada instrumenvariabel citra
perusahaandaritotal3

pertanyaan,masing-masing

itemdapat

dinyatakanvaliddengannilaiProductMoment(rhitung)lebihbesar darirtabel dengan
n=100

yaitu0,195(tarafsignifikansi5%).Olehkarenaitudapat

disimpulkanbahwadatayangadadalamvariabelcitra perusahaandapat digunakan
sebagaidata penelitian.
Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas pada variabel citra merek
yang hasilnya dapat disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.10
Ditribusi Hasil Uji Validitas Citra Merek
Nomor
rhitung
Pertanyaan
1
0,708
2
0,833
3
0,655
4
0,512
Sumber: Data Primer diolah, 2019

rtabel

Keterangan

> 0,195
>0,195
>0,195
>0,195

Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel diatas menunjukkanhasilujivaliditaspada instrumenvariabel citra
merekdaritotal4

pertanyaan,masing-masing

itemdapatdinyatakanvaliddengannilaiProductMoment(rhitung)lebihbesar
darirtabel

dengan

n=100

yaitu0,195(tarafsignifikansi5%).Olehkarenaitudapatdisimpulkanbahwadatayan
gadadalamvariabelcitra merekdapat digunakan sebagaidata penelitian.
Uji validitas yang selanjutnya adalah variabel terikat yakni, keputusan
pembelian dengan hasil uji SPSS 23 yang dapat disajikan pada tabel berikut:

71

Tabel 4.11
Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen Keputusan Pembelian
Nomor
rhitung
Pertanyaan
1
0,885
2
0,873
3
0,859
4
0,852
Sumber: Data Primerdiolah, 2019
Tabel diatas

rtabel

Keterangan

> 0,195
>0,195
>0,195
>0,195

Valid
Valid
Valid
Valid

menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel

keputusan pembelian dari total 4 pertanyaan, masing masing item dapat
dinyatakan valid dengan nilai Product Moment (rhitung) lebih besar dari r tabel
dengan n=100 yaitu 0,195 (taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa data yang ada dalam variabel keputusan pembeliandapat
digunakan sebagai data penelitian.
4.6.2 Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan uji keandalan alat ukur yang akan digunakan
dalam penelitian. Apabila suatu alat ukur memberi hasil yang stabil maka
alat ukur tersebut dapat dikatakan andal. Keandalan alat ukur merupakan hal
yang penting karena data yang tidak andal atau bias akan menghasilkan
kesimpulan yang bias.
Hasil uji realibilitas untuk masing-masing item instrument harus ≥ 60, jika
kurang dari nilai tersebut maka instrument yang dijadikan sebagai angket
penelitian tidak reliable. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari masingmasing variabel, akan peneliti sajiakan hasilnya pada tabel berikut.
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Tabel 4.12
Ditribusi Hasil Uji Reliabilitas
No
Variabel
1
Kepercayaan konsumen
2
Citra perusahaan
3
Citra merek
4
Keputusan pembelian
Sumber: Data Primerdiolah, 2019

Cronbach's Alpha
0,932
0,730
0,625
0,944

N of Items
3
3
4
4

PenghitunganSPSS menunjukkan bahwa masing-masing item instrument
kepercayaan konsumen, citra perusahaan, citra merek, dan keputusan
pemebelianmenunjukkan angka ≥ 60, hal ini membuktikan bahwa instrumen
yang disusun memiliki tingkat reliabilitas sehingga data bisa dipakai.
4.6.3 Uji Asumsi Klasik
Model regresi berganda (multiple regression) dapat dikatakan model
yang baik jika model regresi tersebut memenuhi kriteria BLUE (Best Linier
Unbiased Estimator) (Andriyan S, 2010).
4.6.3.1 Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas dari penghitungan SPSS 23 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Model

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

(Constant)
1
Kepercayaan Konsumen

,790

1,267
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Citra Perusahaan

,542

1,846

Citra merek

,553

1,808

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: Output SPSS, 2019
Pada tabel coefficientdi atas, bahwa nilai rentangnya sempit, nilai
tolerance antara variabel bebas dengan kepercayaan konsumen sebesar 0,790
dengan nilai VIF 1,267. Variabel citra perusahaan sebesar 0,542 dengan VIF
sebesar 1,846 dan citra merek sebesar 0,553 dengan VIF 1,808. Karena
rentangnya sempit maka multikolinearitas tidak terdeteksi.
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa ke tiga variabel
independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10, dan
nilai tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh
antara variabel independen dari ke tiga variabel independen (kepercayaan
konsumen, citra perusahaan dan citra merek) sehingga dapat digunkan untuk
memprediksi keputusan pembelian.
4.6.3.2 Uji Heteroskedatisitas
Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji
apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari
suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Pada penelitian ini, alat pendeteksi heteroskedastisitas menggunakan
grafik scatterplot dengan cara mengamati apakah titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 (nol) atau sumbu Y, maka tidak terdeteksi adanya
heteroskedastisitas sedangkan untuk Uji statistik yang digunakan adalah uji
Glejser. Berikut adalah grafik scatterplot pada gambar.
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Sumber: Output SPSS, 2019
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di
atas dan di bawah di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul pada hanya di
atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola
bergelombang, melebar kembali, serta tidak berpola, sehingga data yang
digunakan adalah data yang terbebas dari heteroskedastisitas.
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel
independen dengan absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil rangkuman heteroskedastisitas dengan
menggunakan uji glejser.
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Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
1

Std. Error
1,034

,661

,054

,053

Citra Perusahaan

-,052

Citra merek

-,021

Kepercayaan Konsumen

t

Sig.

Beta
1,565

,121

,112

1,028

,307

,042

-,146

-1,247

,215

,038

-,063

-,544

,588

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS, 2019
Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel kepercayaan konsumen adalah
sebesar 0,307> 0,05, nilai signifikansi variabel citra perusahaan adalah sebesar
0,215> 0,05, nilai variabel citra merekadalah sebesar 0,588> 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.6.3.3 Uji Normalitas
Suatu data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai dari
Asymp. Sig. (2-tiled)≥ 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan
Kolmogornov Smirnov menunjukkan hasil Asymp. Sig. (2-tiled)lebih dari 0,05,
yaitu sebesar 0,119. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data
terdistribusi secara normal.
Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

100
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Normal Parametersa,b

Mean
Std. Deviation
Absolute

Most Extreme Differences

0E-7
,85956255
,119

Positive

,119

Negative

-,054

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

1,188
,119

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, 2019
Selain melalui uji Kolmogornov Smirnov, normalitas data juga dapat
diketahui melalui grafik histogram dan grafik Normal P-P Plots, jika grafik
histogram berimbang menunjukkan persebaran data normal dan jika grafik
Normal P-P Plots titik penyebaran berada di garis mengikuti pola garis lurus
maka bisa dikatakan data terdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tampilan berikut:
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Sumber: Output SPSS, 2019
Gambar 4.2Histogram

Sumber: Output SPSS, 2019
Gambar 4.3 Grafik Normal P-P Plots
4.6.4 Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh
antara variabel bebas, yaitu kepercayaan konsumen (X1), citra perusahaan
(X2), dan citra merek (X3) terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian
(Y1). Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS
for windows ver 23 didapat model regresi seperti pada Tabel berikut:
Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa
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Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

,425

1,023

Kepercayaan Konsumen

,242

,089

Citra Perusahaan

,222

Citra merek

,380

t

Sig.

Beta
,415

,679

,466

2,726

,008

,079

,249

2,807

,006

,072

,466

5,296

,000

1

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: Output SPSS, 2019
Berdasarkan tabel di atas, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y =0,425+ 0,201 (X1) + 0,249 (X2)+ 0,466 (X3)
Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1.

Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar 0,425 yang artinya (Y)
keputusan pembelian tetap mengalami kenaikan (positif) sebesar 0,425
tanpa pengaruh model yang di tetapkan yaitu kepercayaan konsumen,
citra perusahaan dan citra merek.

2.

Koefisien regresi dari kepercayaan konsumen(X1) menunjukan nilai
positif sebesar 0,201 yang artinya jikakepercayaan konsumen mengalami
kenaikan 1% maka keputusan pembelian mengalami kenaikan sebesar
0,201.

Koefisien

positif

menandakan

hubungan

positif

antara

kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian, semakin tinggi
kepercayaan konsumen semakin tinggi pula keputusan pembelian, dan
sebaliknya.
3.

Koefisien regresi dari citra perusahaan (X2) menunjukan nilai positif
sebesar 0,249 yang artinya jika citra perusahaan mengalami kenaikan 1%
maka keputusan pembelian, akan mengalami kenaikan sebesar 0,249,
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koefisien positif menandakan hubungan positif antaracitra perusahaan
terhadap keputusan pembelian, semakin baikcitra perusahaanmaka
semakin tinggi keputusan pembelian, dan sebaliknya.
4.

Koefisien regresi dari citra merek (X3) menunjukan nilai positif sebesar
0,466

yang

artinya

jika

citra

merekmengalami

kenaikan

1%

makakeputusan pembelian akan mengalami kenaikan sebesar 0,466,
koefisien positif menandakan hubungan positif antara citra merek
terhadap keputusan pembelian, semakin tinggimotivasi yang dimiliki
maka semakin tinggi keputusan pembelian dan sebaliknya.
Berdasarkan interpretasi tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi
variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain kepercayaan konsumen
sebesar 0,201, citra perusahaan sebesar 0,249, dan citra mereksebesar 0,466.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen, citra perusahaan,
dan citra merekberpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dengan
kata lain jika kepercayaan konsumen, citra perusahaan, dan citra merek maka
akan menaikkan keputusan pembelian.
4.6.5 Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi
Linier berganda (Multiple Regression Analysis Model).Teknik analisis ini
digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial dan simultan yaitu hipotesis
pertama, kedua, ketiga dan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen baik
secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Teknik analisis tersebut
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dilakukan dengan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for
Social Science) Version 23 For Windows.
4.6.5.1 Uji Simultan (Uji F)
Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui
apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model
yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak
dan Ha diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima
dan Ha ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut:
a. Jika F hitung > F tabel Ho diterima
b. Jika F hitung < F tabel Ho ditolak

Tabel 4.17
Hasil Uji F (simultan)
ANOVAa
Model

Sum of Squares
Regression

1

Residual
Total

df

Mean Square

105,094

3

35,031

73,146

96

,762

178,240

99

F
45,977

Sig.
,000b

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian
b. Predictors: (Constant), Citra merek, Kepercayaan Konsumen, Citra Perusahaan

Sumber: Output SPSS, 2019
Pada tabel diatas Uji-F di atas, hasil Fhitung sebesar 45,977sedangkan
Ftabel (α=0,05; df regresi = 3 residual = 97) adalah 2,70. Perhitungan ini
menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar daripada Ftabel, sehingga dapat
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disimpulkan bahwa variabel independen (kepercayaan konsumen, citra
perusahaan, dan citra merek) secara bersama-sama memberikan pengaruh
terhadap variabel dependen (keputusan pembelian).

Penolakan H0

Penerimaan H0

2,70

45,977

Gambar 4.4 Kurva Uji F
4.6.5.2 Uji Parsial (Uji t)
Ttest atau uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing
variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t
tabel maka hasilnya signifikan dan berarti Ho ditolak dan Ha diterima.
Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak
signifikan dan berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat
pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 4.18
Hasil Uji t/Parsial
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

1

Std. Error

(Constant)

,425

1,023

Kepercayaan Konsumen

,242

,089

Citra Perusahaan

,222

Citra merek

,380

t

Sig.

Beta
,415

,679

,201

2,726

,008

,079

,249

2,807

,006

,072

,466

5,296

,000
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a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Sumber: Output SPSS, 2019
Dari hasil tabel diatas menunjukkan hasil sebagai berikut:
1. T test antara X1 (kepercayaan konsumen) dengan Y (keputusan pembelian)
diperoleh thitung sebesar 2,726 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3
residual = 97) adalah 1,9847, dengan angka signifikansi 0,008< 0,05.
Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel, dan
angka signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel independen (kepercayaan konsumen) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Maka
perumusan hipotesis yang pertama yaitu:
H1 : Diduga kepercayaan konsumen (X1) secara parsial berpengaruh
terhadap Keputusan Pembelian jasa layanan ojek online Grab-Food di kota
Jepara (Y). Diterima

1,9847

2,726

Gambar 4.5 Hipotesis Uji t Kepercayaan Konsumen
2. Ttestantara

X2

pembelian)diperoleh

(citra

perusahaan)

dengan

Y

(keputusan

thitung sebesar 2,807sedangkan ttabel (α=0,05 ; df

regresi = 3 residual = 97) adalah 1,9847, sedangkan angka signifikanisinya
adalah 0,006. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar
daripada ttabel, dan angka signifikansi lebih kecil sehingga dapat
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disimpulkan bahwa variabel independen (citra perusahann) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian).
Maka perumusan hipotesis yang kedua yaitu:
H2 :Diduga citra perusahaan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian jasa layanan ojek online Grab-Food di kota Jepara
(Y). Diterima

1,9847

2,807

Gambar 4.6 Hipotesis Uji t Citra Perusahaan
3. T test antara X3 (citra merek) dengan Y (keputusan pembelian) diperoleh
thitung sebesar 5,296sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 97)
adalah 1,9847. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar
daripada ttabel, sedangkan angka signifikansinya adalah 0.000> 0,05,
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (citra merek)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (keputusan
pembelian). Maka perumusan hipotesis yang ketiga yaitu :
H3 : Diduga citra merek (X3) secara parsial berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian jasa layanan ojek online Grab-Food di kota Jepara
(Y). Diterima
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1,9847

5,296

Gambar 4.7 Hipotesis Uji t Citra Merek
Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembeliansecara
parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tersebut
memiliki thitung lebih besar dari ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari taraf
signifikansi (0,05).
4.6.6 Koefisien Determinasi (R2)
Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas (kepercayaan
konsumen (X1), citra perusahaan (X2), dan citra merek (X3)) terhadap variabel
terikat (keputusan pembelian) digunakan nilai R2 dan R. Koefisien determinasi
untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap
variabel terikat.
Tabel 4.19
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

1

,768a

,590

,577

a. Predictors: (Constant), Citra merek, Kepercayaan Konsumen, Citra Perusahaan

Sumber: Output SPSS, 2019

,873
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Pada tabel diatas hasil dari analisis korelasi kepercayaan konsumen, citra
perusahaan, dan citra merekterhadap keputusan pembelian memiliki nilai
Adjusted R Square sebesar 0,577 atau sebesar 57,7%. Hal ini menunjukkan
variabel kepercayaan konsumen, citra perusahaan, dan citra merek terhadap
keputusan pembeliansebesar 57,7%, sedangkan sisanya 42,3% dijelaskan oleh
variabel lainnya di luar model regresi penelitian ini.
4.7

Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

kepercayaan konsumen, citra perusahaan, dan citra merek terhadap keputusan
pembelian layanan ojek online grab-food di kota Jepara.Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah metode angket/kuesioner yang didistribusikan
pada responden untuk mendapatkan jawaban dari mereka. Hasil dari jawaban
responden kemudian diolah dengan menggunakan software SPPS dengan
model linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
4.7.1 Pengaruh

Kepercayaan

Konsumen

Terhadap

Keputusan

PembelianJasa Ojek Online Grab-Food Di Kota Jepara
Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel kepercayaan konsumen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan ojek
online grab-food di kota Jepara. Pembenaran dari hasil uji ini diperoleh thitung
sebesar 2,726 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 97) adalah
1.9847, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,008< 0,05. Perhitungan ini
menunjukkan bahwa thitung> ttabel, sehingga variabel kepercayaan konsumen
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan ojek
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online grab-food di kota Jepara. Interpretasi dari hasil penghitungan ini adalah
semakin tinggi kepercayaan konsumenmaka keputusan pembelian akan akan
semakin meningkat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan adalah suatu hal yang
dapat dinilai berdasarkan pengalaman dan penalaran seseorang. Kepercayaan
konsumen dapat memengaruhi keputusan konsumen karena terjadinya interaksi
antara konsumen dengan pihak perusahaan. Kepercyaan yang seperti inilah
yang dipersepsikan sebagai pelayanan berkualitas dan memuaskan. Harapan
konsumen tersebut tercermin pada pada kepercayaan yang baik yaitu dengan
pelayanan, ramah tamah, sopan santun, ketepatan waktu, dan kecepatan
menjadi nilai penting yang diharapkan oleh para konsumen untuk melakukan
keputusan pembelian. Oleh karena itu, kepercyaan konsumen harus menjadi
fokus utama perhatian perusahaan karena dapat menciptakan keuntungan yang
lebih. Hal tersebut sesuai dengan indikator kepercayaan konsumen yaitu
pengenalan masalah, pencarian informasi dan evaluasi alternatif.
Hasil penelitian ini sekaligus membenarkan penelitian yang dilakukan
Fatoni & Dwiridotjahjono (2017)yang menyatakan bahwa kepercayaan
konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.
Hal tersebut berbeda dengan pendapat Misnarum, Arifin, & Hufron (2018)
yang menyatakan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh tidak signifikan
terhadap keputusan pembelian.
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4.7.2 Pengaruh Citra Perusahaan Terhadap Keputusan PembelianJasa
Ojek Online Grab-Food Di Kota Jepara
Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel citra perusahaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan ojek online grabfood di kota Jepara. Pembenaran dari hasil uji ini diperoleh thitung sebesar 2,807
sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 97) adalah 1.9847,
sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,006< 0,05. Perhitungan ini
menunjukkan bahwa thitung> ttabel, sehingga variabel citra perusahaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan ojek
online grab-food di kota Jepara. Interpretasi dari hasil penghitungan ini adalah
semakin baikcitra perusahaan maka semakin besar peluang konsumen dalam
melakukan keputusan pembelian.
Citra menurut Peter dan Olson (2000) citra adalah apa yang dipikirkan
konsumen tentang suatu produk. Termasuk didalamnya adalah persepsi dan
sikap yang didasarkan pada reaksi dan rangsangan yang berkaitan dengan
perusahaan yang diterima melalui kelima indera. Citra adalah cara seseorang
atau sekelompok memandang sebuah benda. Perusahaan harus melakukan
survei kembali terhadap publik secara periodik untuk melihat apakah kegiatan
yang dilakukan perusahaan sudah meningkatkan citranya Kotler (2007).
Hal ini dikarenakan popularitas Grab sebagai salah satu jasa ojek online
yang populer di Indonesia yang telah memiliki banyak cabang di berbagai
penjuru kota besar maupun kota kecil seperti kota Jepata, sehingga sudah
menjadi benak pikiran dan kebiasaan bagi para konsumen di kota Jepara
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mengucapkan Grab dan layanan Grab-Food. Selain itu kemudahan akses
layanan untuk konsumen seperti kecepatan konfirmasi pesanan, kecepatan dan
keamanan, ramah dan cakap dari para driver dalam melayani konsumen yang
turut membentuk citra perusahaan Grab di Jepara.
Dari penelitian ini membenarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Melisa et al., (2014) dan Mirabi, Akbariyeh, & Tahmasebifard (2015)yang
menyatakan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian. Hasil dari penghitungan ini menjelaskan bahwa
semakin baik citra sautu perusahaan yang dimiliki akan menaikkan keputusan
pembelian.
4.7.3 Pengaruh Citra MerekTerhadap Keputusan PembelianJasa Ojek
Online Grab-Food Di Kota Jepara
Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel citra merek berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan ojek online grab-food di
kota Jepara. Pembenaran dari hasil uji ini diperoleh thitung sebesar
2,807sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 97) adalah 1.9847,
sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,006< 0,05. Perhitungan ini
menunjukkan bahwa thitung> ttabel, sehingga variabel citra merek berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian layanan ojek online grabfood di kota Jepara. Interpretasi dari hasil penghitungan ini adalah semakin
baikcitra merek maka semakin besar peluang konsumen dalam melakukan
keputusan pembelian.
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Memiliki image yang baik di mata konsumen akan menjadi konsekuensi
dari pembentukan citra. Citra merek dapat mendukung dan merusak nilai yang
konsumen rasakan terutama pada keputusan pembelian. Citra merekyang baik
akan mampu meningkatkan kesuksesan suatu perusahaan dan sebaliknya citra
merekyang buruk akan memperpuruk kestabilan suatu perusahaan. Istijanto,
(2005) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki citra merek yang baik
akan mendorong konsumen membeli produk/jasa yang ditawarkan.
Secara umum responden memberi penilaian positif tentang variabelcitra
merek. Hal ini terlihat dari distribusi jawaban responden tentang Grab selalu
bersedia untuk mengantar para pelanggan ke lokasi manapun. Semakin baik
citra merek produk, maka semakin tinggi konsumen akan memberikan tingkat
keputusan pengguna. Setiap ingin menggunakan transpotasi online atau
layannannya selalu mengingat Grab Car. Hal ini menunjukkan bahwa
responden selalu memutuskan menggunakan Grab sebagai pilihan pertama.
Popularitas citra merek sudah cukup luas dan membenak para konsumen,
variabel citra merek berdasarkan responden dan hasil perhitungan secara
statistik memiliki pengaruh paling dominan dalam penelitian ini, hal ini
menunjukkan jasa transportasi lain yang menurut mereka lebih baik. Dengan
demikian secara keseluruhan citra merek Grab khususnya Grab-food dinilai
sesuai dengan harapan responden. Sehingga semakin meningkat citra merek
yang ditawarkan dapat memberi pengaruh yang positif terhadap keputusan
pembelian konsumen.
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Dari penghitungan ini membenarkan penelitian sebelumnya yang
dilakukan olehEfendi (2016), Leksono & Herwin (2017), Ariatmaja
Dehevantari & Rastini (2017), dan Mirabi, Akbariyeh, & Tahmasebifard
(2015)yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian. Pengaruh positif dan signifikan dalam
penelitian ini artinya adalah semakin baik citra merek yang yang dimiliki oleh
Grab maka akan menambahkeputusan pembelian jasa layan yang diberikan
oleh Grab tersebut.

