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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang pengaruh minat konsumen sebagai 
langkah strategik dalam meningkatkan perilaku konsumen yang diinginkan. 
Perumusan masalah penelitian berangkat dari diidentifikasi masalah pada Balai 
Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), di mana sudah 
berupaya merumuskan dan menyiasati kondisi perubahan lingkungan dan tuntutan 
industri dengan model komunikasi yang tepat. BBTPPI pun telah melakukan 
sejumlah langkah konkret, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Oleh karenanya permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Bagaimana meningkatkan minat konsumen agar perilaku konsumen yang 
diinginkan meningkat sesuai dengan harapan Balai Besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri (BBTPPI)?.  
 
Selanjutnya variabel dan indikator penelitian juga didasarkan pada teori dan 
penelitian terdahulu. Sebuah model telah dikembangkan dan tiga hipotesis telah 
dirumuskan untuk menjawab masalah penelitian ini. Teknik pengambilan sampel 
adalah metode purposive. Responden dari penelitian ini berjumlah 102 responden, 
dimana responden adalah konsumen BBTPPI yang ada di Kota Semarang dan 
sekitarnya (Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pati, 
Purwodadi). Alat analisa data yang digunakan adalah Structural Equation 
Modelling (SEM) pada program AMOS 16.0.  
 
Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa semua 
indikator (observed) layak digunakan sebagai indikator dari konstruk (laten 
variabel). Koefisien alpha (cronbach alpha) memiliki nilai di atas 0,60 sehingga 
dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian (konstruk) ini adalah 
reliabel. Berdasarkan uji indeks (Three-box Method) diketahui bahwa variabel 
yang dominan adalah Kompetensi komunikasi petugas CS yaitu rata-rata indeks 
69,04. Variabel kedua adalah Komunikasi berbasis teknologi informasi 
berdasarkan hasil rata-rata indeks 68,36. 
 
Hasil perhitungan uji chi–square pada full model memperoleh nilai chi–square 
sebesar 86,459 masih dibawah chi–square tabel untuk derajat kebebasan 73 pada 
tingkat signifikan 5 % sebesar 93,945. Nilai probabilitas sebesar 0,134 yang mana 
nilai tersebut diatas 0,05. Nilai CMIN/DF sebesar 1,184 sehingga masih dibawah 
2,00. Nilai GFI sebesar 0,892 yaitu lebih kecil dari 0,90 (marginal).  Nilai AGFI 
sebesar 0,844 yaitu lebih kecil dari 0,90 (marginal). Nilai TLI sebesar 0,983 yang 
mana masih diatas 0,95. Nilai CFI sebesar 0,986 yang mana nilainya masih diatas 
0,95 dan nilai RMSEA sebesar 0,043 yang mana nilai tersebut masih dibawah 
0,08. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model keseluruhan memenuhi kriteria 
model fit. Pengujian hipotesis ini didasarkan atas pengolahan data penelitian 
dengan menggunakan analisis SEM, dengan cara menganalisis nilai regresi yang 
ditampilkan pada Regression Weight analysis. Pengujian hipotesis ini adalah 
dengan menganalisis nilai Critical Ratio (CR) dan nilai Probability (P) hasil olah 
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data, dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu diatas 1.96 
untuk nilai CR dan dibawah 0.05 untuk nilai P. 
 
Selanjutnya hasil penelitian ini membuktikan H1, Kualitas kompetensi 
komunikasi petugas customer service berpengaruh positip terhadap minat 
konsumen adalah diterima signifikan. H2, Kualitas komunikasi berbasis teknologi 
informasi berpengaruh positip terhadap  minat konsumen adalah dapat diterima 
signifikan. Kemudian H3, Minat konsumen berpengaruh positip terhadap perilaku 
konsumen yang diinginkan adalah terbukti signifikan.          
 
Key Words :  Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas Customer Service, 

Kualitas Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi, Minat 
Konsumen Dan Perilaku Konsumen Yang Diinginkan 
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ABSTRACT 

This research analyzes the factors that influence consumer interest as a strategic 
step in improving the desired consumer behavior. Formulation of research 
problems identified problems depart from the Center for Industrial Pollution 
Prevention Technology (BBTPPI), which has attempted to formulate and deal 
with environmental changes and demands of the industry with appropriate 
communication model. BBTPPI also has conducted a number of concrete steps, 
but the result does not match what is expected. Therefore the problem of research 
is as follows: How to increase consumer interest for the desired consumer 
behavior increased in line with expectations Center for Industrial Pollution 
Prevention Technology (BBTPPI)?.  
 
Furthermore, variables and indicators of research are also based on theory and 
previous research. A model has been developed and four hypotheses have been 
formulated to address this research problem. Technique is the method of 
purposive sampling. Respondents from this study amounted to 102 respondents, 
where respondents are consumers BBTPPI in Semarang City and surrounding 
areas (District of Semarang, Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Pati, 
Purwodadi).  
 
Data analysis tool used is Structural Equation Modeling (SEM) in AMOS 16.0. 
The result of instrument validity and reliability test showed that all the indicators 
(observed) fit for use as an indicator of the construct (latent variable). Coefficient 
alpha (Cronbach alpha) has a value above 0.60 so that it can be explained that the 
variables - variables (constructs) are reliable. Based on the index test (Three-box 
method) is known that the dominant variable is the communications officer 
Competence CS is the average index of 69.04. The second variable is the 
information technology-based communication based on the average index of 
68.36.  
 
The result of chi-square calculation on the full model to obtain the chi-square 
value of 86,459 was still below the chi-square tables for 73 degrees of freedom at 
significance level 5% amounting to 93.945. Probability value of 0,132 in which 
the value is above 0.05. CMIN / DF value of 1,184 so it is still below 2.00. GFI 
value of 0.892 which is smaller than 0.90 (marginal). AGFI value of 0.844 which 
is smaller than 0.90 (marginal). TLI value of 0.983 which is still above 0.95. CFI 
value of 0.986 which value is still above 0.95 and RMSEA value of 0.043 which 
is still below the value 0.08. These results indicate that the overall model fit the 
model criteria. Testing this hypothesis is based on research data processing by 
using SEM analysis, by analyzing the regression values are shown on Weight 
Regression analysis. Testing this hypothesis is to analyze the Critical Ratio (CR) 
and the value of Probability (P) is the result of the data, compared with the 
required statistical limits, ie above 1.96 for the CR and under 0:05 for the value of 
P. The results of this study proves H1, Quality customer service communication 
competence has a positive influence on consumer interest is received significant. 
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H2, quality information technology-based communication has a positive influence 
on consumer interest is unacceptable significant. Then H3, consumer interest has 
a positive influence on consumer behavior desired is proven significant. 
 
Key Words: Communication Competence Quality Customer Service Officer, 

Quality-Based Communications Information Technology, 
Consumer Interests Consumer Behavior and Desired 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap unit aktivitas organisasi baik non profit maupun profit 

membutuhkan apa yang disebut keunggulan dan percapaian kinerja terbaiknya. 

Kinerja berbasis sumber daya atau Performance based resources sebuah 

pencapaian penting bagi banyak perusahaan atau lembaga atau organisasi (Cater 

dan Cater 2009:187). Untuk mendapatkan kinerja superior setiap perusahaan 

harus terus berupaya mengali potensi diri, untuk kemudian menjadi yang terbaik 

dengan potensi yang ada pada diri perusahaan (Theriou et al 2009:180). Tidak 

terkecuali bagi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 

(BBTPPI), jika ingin mencapai kinerja yang superior, maka mereka harus 

menggali potensi yang ada. 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) sendiri, 

merupakan sebuah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian, 

dimana dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 47/M-

IND/PER/6/2006 berada di bawah naungan Badan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian 

dan Pengembangan Industri. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa,  BBTPPI memiliki 

tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, standardisasi, 

 



 

pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi dalam teknologi 

pencegahan pencemaran industri. 

Pada prinsipnya tujuan dari semua perusahaan adalah mempertahankan 

dan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan yang cukup baik pada 

pelanggan. Dengan kata lain kesuksesan perusahaan diukur dari kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan melalui produk 

mereka (Ramani dan Kumar, 2008:27). Apabila setiap perusahaan harus 

melakukan apa yang direkomendasikan oleh Ramani dan Kumar, (2008:27), lalu 

Bagaimana Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 

(BBTPPI), harus memulai untuk mencapai keunggulan dan percapaian kinerja 

terbaiknya? Lahirnya pertanyaan tersebut, adalah sebuah hal yang wajar, karena 

menimbang fakta yang terungkap pada penelitian , Chumpitaz dan Paparoidamis, 

(2004:235) 

1. Penerapan strategi di dalam suatu perusahaan senantiasa selalu berubah 

sejalan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan industri yang 

ada. Perubahan tersebut memaksa perusahaan untuk terus menyesuaikan 

diri dengan perkembangan di lingkungan sekitarnya 

2. Strategi diciptakan untuk dapat memenangkan persaingan dengan 

menawarkan konsep yang jelas dari produk serta keunggulan khas yang 

ada di dalamnya. 

3. Pengembangan kapabilitas dan kualitas layanan pada perusahaan 

dimaksudkan untuk memposisikan kembali prioritas kompetitifnya untuk 

menghadapi lingkungan dinamis. 
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Salah satu penyebab kesuksesan atau kegagalan perusahaan dalam 

mendorong minat konsumen, adalah komunikasi. Paradigma baru hubungan 

antara perusahaan dengan stakeholders (konsumen, pemasok, pesaing, 

pemerintah, masyarakat), dewasa ini banyak organisasi yang telah setuju dengan 

pentingnya apa yang disebut komunikasi. Komunikasi telah menjadi salah satu 

topik penelitian. Komunikasi merupakan sebuah proses investasi jangka panjang. 

Komunikasi membentuk hubungan yang baik antara perusahaan dengan semua 

stakeholders. Komunikasi membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan 

kesiapan mental, karena arti penting komunikasi adalah sarana formal atau 

informal yang dipergunakan dalam membagi informasi secara cepat dan tepat 

antara perusahaan dengan konsumennya (Atmaja,2004:209; Lunenburg, 2010:1).  

Informasi yang tepat bagi  Thurau et al (2005:13), adalah kemampuan 

perusahaan dalam memaparkan kapabilitas dan layanan yang berkualitas, yang 

pada akhirnya mampu mendorong minat konsumen terhadap produk (jasa) yang 

dipasarkan perusahaan. Demikian halnya dengan BBTPPI pun telah melakukan 

sejumlah langkah konkret,  namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Pada Tabel 1.1, akan nampak jelas upaya yang selama ini telah 

dilakukan oleh BBTPPI hasil yang diperoleh relatif masih jauh dari harapan. Hal 

ini dapat menjadi sebuah pertanda, bahwa kapabilitas dan layanan yang 

dirumuskan dan diimplementasikan oleh BBTPPI tidak tepat. Karena jika  

rumusannya tepat seharusnya akan dapat mampu merangsang dan mempengaruhi 

stakeholders untuk menjalin kerja sama baik jangka pendek maupun jangka 

panjang dengan BBTPPI. Target pertambahan pelanggan jasa dan PNBP pada satu 

tahun terakhir ini tidak tercapai. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini 
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Tabel 1.1  
Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP)  Tahun 2009 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) 
Semarang 

Jenis Layanan Tahun 2009 
(dalam  ribuan Rp.) 

Pelatihan Teknik Operasional 
Target 45.000 
Realisasi 11.750 
Persentase 26,11% 

Pengujian Bahan dan Produk 
Target 775.000 
Realisasi 741.565 
Persentase 95,69% 

Standardisasi dan Pengawasan Mutu 
Produk 

Target 125.000 
Realisasi 87.015 
Persentase 69,61% 

Kalibrasi Peralatan dan Mesin 
Target 40.000 
Realisasi 26.125 
Persentase 65,31% 

Rancang Bangun Perekayasaan 
Industri (RBPI) 

Target 40.000 
Realisasi 29.570 
Persentase 73,93% 

Sumber : Renstra 2010-2014 BBTPPI Semarang 

Melihat kondisi demikian, maka perlu dikaji sejauhmana pengaruh 

komunikasi pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan perusahaan atau 

pemakaian jasa. Dimana seharusnya program komunikasi pemasaran yang telah 

dilakukan BBTPPI mampu mencapai kondisi ideal dalam menarik minat dan 

selanjutnya pada keputusan konsumen untuk menggunakan jasa yang telah 

disediakan. Atau dengan kata lain, sebagai instrumen strategik, tumbuhnya 

komunikasi pemasaran akan berbanding lurus dengan pencapaian target. Terlebih 

menurut Butler, (2010:22) kapabilitas dan kualitas layanan yang tinggi akan 

membangun minat konsumen akan menjadi makin kuat terhadap perusahaan. 

Namun, pada kenyataannya hingga kini target yang diidamkan masih belum 

tercapai (Reid et al, 2005:11).   
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Studi komunikasi pemasaran telah mengisyaratkan bahwa kinerja 

perusahaan tergantung pada interaksi berbagai instrumen komunikasi pemasaran 

(periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan langsung, dan tenaga 

penjual) melalui sebuah mekanisme manajemen yang ditata dengan baik untuk 

meningkatkan efektivitasnya. Sebuah strategi komunikasi pemasaran yang efektif 

memerlukan lebih dari sekedar kemampuan manajerial yang mendukung, tetapi 

menuntut pula metode aplikasi di lapangan (Stammerjohan et al 2005:55).  

Instrument strategi lain yang harus dibangun secara khusus adalah tenaga 

penjual. Sebuah strategi yang efektif membutuhkan peran tenaga penjual untuk 

mengaplikasikan secara efektif di lapangan. Efektifitas tugas tenaga penjual 

adalah kunci untuk membangun kinerja dan kepuasan pelanggan. Hal ini cukup 

beralasan mengingat BBTPPI merupakan perusahaan dalam bidang jasa, maka 

produk utama dalam menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan konsumen 

adalah tenaga penjual. Bagi Cempakasari dan Yoestini (2003:74) tenaga penjual 

memiliki fungsi utama dalam membangun kualitas komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumennya.  

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), saat 

ini tengah menghadapi permasalahan yang serius. Permasalahan besar yang harus 

mendapatkan perhatian para pengambil keputusan adalah peran komunikasi 

pemasaran dengan tercapainya target perusahaan. Hal ini merupakan sebuah 

justifikasi yang tepat untuk mengagendakan persoalan ini sebagai topik yang 

layak untuk diteliti lebih lanjut. 
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Hal inilah menjadi alasan utama mengapa penelitian ini memposisikan 

kualitas komunikasi sebagai bagian penting yang harus diuji pada penelitian ini. 

Nilai strategisnya yaitu merujukan pada rekomendasi penelitian akan datang  pada 

studi Sanchez et al (2010:1-16) menekankan bahwa penekanan pada intensitas 

persaingan dan perluasan pasar dari lokal menjadi global. Kemudian perubahan 

tersebut seharusnya disikapi oleh setiap perusahaan dengan menata ulang 

kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh tenaga penjual mereka. Penelitian 

tersebut menghasilkan hasil penting yaitu pengaruh positif yang ditimbulkan dari 

peningkatan kompetensi komunikasi. Namun penelitian masih belum meneliti 

bagaimana penerapan kompetensi komunikasi dan dampaknya bagi hubungan 

dengan konsumen dan kinerja. Terlebih bagaimana kompetensi tersebut mampu 

memciptakan minat dan pada akhirnya keputusan pembelian.  

Nilai strategis dari penelitian Weathers et al (2007: 393–401)  adalah 

menekankan bahwa minat dan pada akhirnya perilaku konsumen yang diinginkan 

merupakan sebuah tahapan yang penting untuk mengukur efektifitas dari strategi 

yang telah perusahaan upayakan selama ini. Terlebih minat dan perilaku 

konsumen yang diinginkan dihasilkan dalam proses e-communication merupakan 

sebuah penelitian yang sangat kompleks. Hal ini juga menyingkapi peran e-

communication atau komunikasi berbasis multimedia yang dewasa ini telah 

banyak dipergunakan oleh perusahaan tidak hanya sebagai aktivitas pendukung 

perusahaan. Tapi telah menjadi elemen sentra bagi pencapaian tujuan perusahaan. 

Namun penelitian ini hanya meneliti pada peran e-communication dalam 

pembelian untuk produk elektronik. Demikian pula dengan penelitian Sularto 
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(2004:138-152) yang meneliti hal serupa. Kedua penelitian tersebut belum adanya 

hasil penelitian yang mengisyaratkan petunjuk bagaimana membangun e-

communication yang berkualitas. Oleh sebab itu, penetapan variabel e-

communication sebagai salah satu instrument strategi yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah tepat. 

1.2. Perumusan Masalah 

BBTPPI dalam setiap tahun menginginkan adanya perluasan jaringan atau 

penambahan konsumen pengguna jasa agar fungsi BBTPPI sebagai lembaga milik 

Pemerintah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Idealnya Kegiatan yang telah 

dilakukan mampu memberikan kontribusi terhadap keinginan dari BBTPPI itu 

sendiri. 

Namun pada kenyataannya, BBTPPI saat ini tengah menghadapi 

permasalahan yang harus mendapatkan perhatian para pengambil keputusan yaitu 

peran tenaga penjual sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan perusahaan, 

tidak digerakkan secara optimal. 

Selain merujuk pada permasalahan lapangan, penelitian ini juga 

mengembangan justifikasi penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Dimana 

dari beberapa menelitian mengharapkan penelitian lebih lanjut akan terwujudnya 

minat dan perilaku konsumen yang diinginkan melalui pengembangan model 

penelitian berbasis kompetensi komunikasi tenaga penjual dan komunikasi 

berbasis TI. Dengan Hasil akhir yang diharapkan adalah agar alasan tersebut  

mampu mempengaruhi minat konsumen untuk meningkatkan harapan BBTPPI. 

Oleh karena itu perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana 
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meningkatkan minat konsumen agar perilaku konsumen yang diinginkan 

meningkat sesuai dengan harapan Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri (BBTPPI). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui sejauhmana pengaruh kualitas kompetensi komunikasi petugas 

CS  terhadap minat konsumen. 

b. Mengetahui sejauhmana pengaruh kualitas komunikasi berbasis teknologi 

informasi terhadap minat konsumen. 

c. Mengetahui sejauhmana pengaruh minat konsumen terhadap perilaku 

konsumen yang diinginkan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Teoritis/Akademis, yaitu secara teoritis atau akademis, penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu 

komunikasi, terutama dalam bidang kajian pemasaran dan teori-teori 

pendukungnya.  

b. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

rekomendasi bagi Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri (BBTPPI), terkait masukan dari konsumen di tengah persaingan 

industri serupa yang makin ketat. Melalui penelitian ini, BBTPPI 

diharapkan dapat mencari formula yang tepat dalam elemen komunikasi 

pemasaran terpadu, sehingga mampu meningkatkan optimalisasi 

8 



 

program-program perusahaan, serta menarik minat dan perilaku 

konsumen, sesuai dengan harapan dan target.  

c. Sosial, yaitu penelitian ini, diharapkan diharapkan dapat menjadi bahan 

edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pemahaman mengenai 

komunikasi pemasaran terpadu, mengingat tingginya persaingan pasar 

yang terjadi di saat ini.  

1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Penelitian Terdahulu 

1.5.1.1. Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas Customer Service (CS) 

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan 

pertukaran informasi yang tepat dan cepat, untuk itu semua dibutuhkan 

kompetensi (Pamungkas 2006:50). Aggarwal et al (2005:17-18) kemampuan 

tenaga penjual untuk dapat mengali informasi dan menjadi pendengar yang baik 

bagi konsumen mereka merupakan bagian dari komunikasi yang harus mereka 

kuasai sebagai prasyarat utama. 

Dewasa ini salah satu hal yang paling penting dalam penelitian topik kunci 

kearah sukses jangka panjang manajemen tenaga penjual terletak pada 

kompetensi. Karena kompetensi merupakan bagian tujuan dari implementasi 

berbagai strategi yang dilakukan tenaga penjual secara berkesinambungan untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan. Bagaimana kinerja ini dicapai akan sangat 

bergantung pada derajat kompetensi profesionalitas. Karena kompetensi 

merupakan bentuk kecepatan merespon dan kepekaan seorang tenaga penjual 

terhadap lingkungannya. 
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Tingkatan kompetensi sering kali menjadi sebuah tujuan dan pencapaian 

yang diinginkan pada setiap individu maupun organisasi. Demikian halnya pada 

tenaga penjual bagi mereka pencapaian tujuan adalah memiliki kompetensi yang 

terbaik. Ini berarti kompetensi menuntut seorang tenaga penjual untuk dapat 

mengerahkan semua ketrampilan dan kemampuan mereka dalam rangka 

meningkatkan hasil kinerja yang lebih terbaik (Johlke, 2007:312; Kuster dan 

Canales, 2008:297). 

Sanchez et al (2010:2) menekankan tugas utama seorang tenaga penjual 

(petugas) adalah komunikasi. Karena penjualan hanya bisa terwujud jika petugas 

mampu mengkomunikasikan dengan tepat akan keunggulan produk mereka 

kepada konsumen potensial (Mascio 2010:63). Kompetensi komunikasi menjadi 

sebuah keharusan bagi seorang tenaga penjual untuk menguasai dan selanjutnya 

mampu dengan baik mengimplementasikan dengan baik dilapangan. Bagi  Mohr 

et al (1996 dalam Anis 2002:154) untuk menentukan baik atau kualitas 

kompetensi yang mampu mengembangkan komunikasi yang baik dengan 

konsumennya harus menekankan pada 4 (empat) hal yaitu, mampu menghasilkan 

komunikasi intens, mampu menciptakan komunikasi dua arah, mampu melakukan 

komunikasi formal dan mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan.  
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1.5.1.2. Kualitas Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi 

Keuntungan bagi perusahaan dalam menerapkan e communication tidak 

dapat diragukan lagi adalah kinerja perusahaan yang superior. Namun bagaimana 

komunikasi berbasis TI mampu mewujudkan kinerja perusahaan yang superior 

bagi perusahaan.  Berbicara tentang komunikasi berbasis TI, berarti 

membicarakan pula peran teknologi.  Karena teknologi dan komunikasi  memiliki 

hubungan yang tidak dapat dipisahkan (Janko 2002:262).  Teknologi sebagai alat 

perusahaan yang mampu menghantarkan perusahaan menuju kemenangan dalam 

menghadapi persaingan. Sinergi antara teknologi dan komunikasi  membuat 

perusahaan memperoleh kinerja superior (Opara et al 2010:292). Karena 

komunikasi berbasis TI dirumuskan sebagai sebuah mekanisme proses yang 

sistematis untuk merubah perilaku pelanggan menjadi perilaku positip untuk 

kemajuan perusahaan (Chen et al 2010:234). 

Zhu dan Nakata (2007:187) telah mengisyaratkan bahwa teknologi 

dirumuskan sebagai sebuah mekanisme proses yang sistematis untuk merubah 

perilaku pelanggan menjadi perilaku positip untuk kemajuan perusahaan. Saat ini 

sukses dan tidaknya E communication tidak hanya diukur dari mutu barang 

maupun jasa, tetapi juga tergantung dari teknologi yang diterapkan oleh 

perusahan(Weathers et al; 2007:394). Janko (2002:258) mencoba mengambarkan 

sejarah perkembangan instrumen eletronik yang dipergunakan dalam komunikasi 

untuk kepentingan bisnis selama ini, pada tabel berikut ini 
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Sender Message Coding 
 

Channel Decoding Message Receiver 

Feedback 

Tabel 1.2 

Historical View of The Tools of Electronic Communication 

No Tool Date of Invention Use 
1 Telegraph 1896 Not used 
2 Telephone 1876 Still in use 
3 Telex 1933 Not used 
4 Telefax 1986 Still in use 
5 Beeper 1995 Still in use 
6 Mobile Phone 1980 Still in use 
7 Personal computer 1980 Still in use 
8 Radio 1921 Still in use 
9 Television 1930 Still in use 
10 Internet 1965 Still in use 
Sumber : Janko (2002:258) 

Janko (2002:258) juga menjelaskan bagaimana perbedaaan antara 

komunikasi tradisional dengan komunikasi berbasis internet. Pada dasarnya model 

komunikasi tradisional menekankan pada komunikasi satu arah (one way 

process), ketepatan dan kecepatan informasi akan sangat tergantung dari 

karakteristik transisi informasi, sehingga sering terjadi informasi tertunda dan isi 

pesan berubah. Berikut gambar komunikasi tradisional. 

Gambar 1 1 

The General Model of Communication 

 
 

 

 

 

 

Sumber; Kotler, M ˝Uszaki Könyvkiadó, (Janko 2002:260). 
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Sedangkan model komunikasi berbasis TI (internet), sangat tepat untuk 

mengurangi dampak bahwa pesan tradisional yang berhubungan faktor 

subyektifitas yang sering membuat pesan menjadi rusak. Hal ini sangat 

dimungkinkan karena pesan atau informasi dengan media internet dibatasi secara 

teknis ke filter “unwanted atau unimportant” informasi (misal filter spam dll). 

Teknologi membuat pengguna sangat terbantu karena pesan dapat disimpan 

dengan rapi dan sewaktu-waktu dapat dipanggil saat dibutuhkan. Jika informasi 

diterima melalui surat kabar, televisi maupun radio maka informasi tidak akan 

terdokumentasi dengan baik dalam memori penerima (konsumen). Dan alat-alat 

tidak akan dapat mencari informasi yang hilang dengan cepat. Selain itu 

komuikasi berbasis TI adalah komunikasi dua arah (Janko 2002:260-261). Berikut 

ini gambar model 

Gambar 1 2 

Internet (Electronic) Communication 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Janko (2002:261) 

Sender Message Computer Computer Internet 
(Channel) 

Message Receiver 

Communication 

Interference 
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Janko (2002:265) mengidentifikasi bentuk atau kegunaan komunikasi 

berbasis TI sesuai dengan target atau penerima (receiver). Berikut ini gambar  

Gambar 1 3 

Use of Communicational Surfaces at Different Types of Interactions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Janko (2002:266) 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat model komunikasi berbasis TI yang 

paling tepat untuk konsumen adalah world wide web (WEB). Selain itu tujuan 

komunikasi pemasaran dua arah adalah untuk membina hubungan dengan 

pelanggan agar dapat mengetahui respon pelanggan dengan segera. Sedangkan 

keuntungan penggunaan komunikasi pemasaran dua arah seperti komunikasi 

pemasaran berbasis TI menurut Shimp (2003:371) adalah: 

1. Kecepatan mempertahankan pelanggan. Artinya pemggunaan metode ini 

memungkinkan komunikasi dengan pelangan dan membangun hubungan 

baik. 

Company Financial 
supplier 

Financial 
supplier 

Partner 

Customer 

 EDI 

EDI 

WEB 
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2. Kecepatan bagi pelanggan untuk merujuk pada orang lain. Hubungan positif 

yang diciptakan dengan para pelanggan yang ada dapat mempengaruhi 

orang lain untuk menjadi pelanggan melalui omongan (word of mouth) yang 

diungkapkan para pelanggan yang merasa puas. 

3. Volume penjualan. Para pelanggan yang sudah ada dapat didorong untuk 

membeli lebih banyak dan semakin setia para pelanggan, semakin banyak 

mereka akan membeli. 

4. Biaya langsung. Suatu perusahaan mungkin dapat mengurangi biaya dan 

demikian akan meningkatkan marjin labanya bila menggunakan metode ini. 

5. Biaya komunikasi pemasaran. Pemasaran yang efektif dapat mengurangi 

biaya komunikasi pemasaran karena periklanan langsung seringkali lebih 

produktif daripada periklanan melalui siaran. 

Adam et al (2009:7-9)  berpendapat bahwa komunikasi  tidak akan bisa 

mencapai tujuannya, tanpa adanya dukungan teknologi, dan meskipun perusahaan 

telah memiliki teknologi yang terbaik, namun apabila tidak ditujukan atau sejalan 

dengan filosofi dasar komunikasi, maka teknologi tersebut tidak akan berfungsi 

secara optimal dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan dan manfaat bagi 

para pelanggan. Teknologi tidak hanya dilihat dari aspek kerumitan, komunikasi  

melihat bahwa teknologi seharusnya tidak mengabaikan aspek pengguna 

teknologi yaitu pelanggan.   
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1.5.1.3. Minat Konsumen 

Minat dan perhatian seseorang ditentukan oleh motif yang ada pada waktu 

itu (Gerungan, 1978 : 148).  Lester D. Crow dan Alice Crow (1984:35) minat 

adalah kemampuan untuk menurut memberikan stimulus yang mendorong kita 

untuk memperhatikan seseorang, suatu kegiatan, suatu yang dapat memberi 

pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimulus oleh kegiatan itu sendiri. 

Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab oleh suatu kegiatan dan hasil dari 

keikut sertaanya dalam kegiatan itu. Minat acap kali dirujuk sebagai pembelian 

yang terencana sepenuhnya (walaupun tidak berarti selalu) ini merupakan hasil 

dari keterlibatan tinggi dan pemecahan masalah yang diperluas. Konsumen akan 

lebih bersedia menginvestasikan waktu dan energy dalam membeli apabila dirasa 

promosi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka 

(Engle, 1995:201). 

Ketertarikan terhadap produk atau minat seorang merupakan gambaran 

penting bagi perusahaan. Ketertarikan atau minat merupakan sebuah tahapan yang 

penting menuju proses pengambilan keputusan seseorang untuk membeli atau 

memutuskan untuk memilih salah satu dari sekian banyak produk atau sekian 

banyak alternatif pilihan. Sasaran strategik yang harus dicapai oleh perusahaan 

adalah membuat calon pelanggan  tertarik atau berminat untuk bekerja sama 

dengan perusahaan dalam segala bentuk kerja sama yang saling menguntungkan 

kedua belah pihak (Murphy et al 2005:1502-1503).  Minat secara umum adalah 

suatu gambaran psikologis yang terbentuk dalam pikiran konsumen yang 

dihasilkan dari banyak rangsang yang berbeda-beda terhadap setiap inderanya. 
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Sutisna (2001:12) menyatakan bahwa konsumen mempunyai beberapa alasan 

untuk mengidentifikasi kapan mereka mempunyai minat tinggi terhadap suatu 

produk/jasa, antara lain: 

1. Apakah produk tersebut penting bagi konsumen, maksudnya apakah 

produk itu menjadi citra diri bagi konsumen. Misalnya kepemilikan sebuah 

mobil yang merupakan symbol status dan identitas diri. 

2. Apakah suatu produk itu secara terus menerus menarik bagi konsumen, 

misalnya kesadaran akan mode yang membawa konsumen untuk selalu 

membeli pakaian. 

3. Apakah produk itu membawa resiko tinggi baik resiko keuangan atau 

resiko social. 

4. Apakah produk itu mempunyai daya tarik emosional 

5. Apakah produk-produk itu bisa diidentifikasi pada norma-norma 

kelompok. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Hackman et al (2006:460) mengenai 

minat pada sebuah produk, dijelaskan bahwa minat sebenarnya adalah suatu 

persepsi yang komplek dari pelanggan mengenai produk tersebut yang didasarkan 

pada beberapa atribut yang melekat padanya. Pelanggan akan melakukan 

penilaian terhadap atribut tersebut dengan cara melihat, mendengar dan 

merasakan, kemudian hasil dari kegiatan teresebut akan dibandingkan dengan 

informasi yang telah diperoleh sebelumnya dari pelanggan yang lain untuk 

kemudian dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut 

(Albari dan Liriswati 2004:217). 
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1.5.1.4. Perilaku Konsumen yang Diinginkan 

Ramani dan Kumar (2008:27-29) menekankan bahwa perilaku konsumen 

yang paling diharapkan oleh para perusahaan di waktu lampau, sekarang dan yang 

akan datang yaitu membuat konsumen puas, setia, merefensikan hal yang baik 

tentang perusahaan dan terus menerus melakukan pembelian ulang. Proses 

pengambilan sebuah keputusan bagi konsumen bukan persoalan sederhana, dalam 

penelitian Rajagopal  dan  Castillo (2007:779) mengidentifikasi bahwa sebelum 

seseorang mengambil keputusan untuk memilih suatu produk, mereka berhadapan 

dengan begitu banyak pertimbangan dan pengaruh. Jadi dibutuhkan stimulus yang 

begitu besar dan intens untuk dapat mempergaruhi seseorang untuk memilih 

produk sesuai harapan organisasi atau pemasaran. Jadi pemikiran yang sangat 

keliru apabila seorang pemasar atau organisasi yang hanya berpikir ‘nanti juga ada 

yang membeli produk kita’, dengan kata lain bersifat menunggu tanpa berusaha 

untuk mencari dan mengajak mereka (konsumen) untuk membeli produk kita 

(Boyer dan Hult, 2006:126). Keunggulan perusahaan adalah bagaimana 

perusahaan dapat membuat konsumen tidak berpindah kepada perusahaan pesaing 

(Kim dan Sung, 2009:504-506). Hal ini mengingat masih ada perusahaan/instansi 

selain BBTPPI, baik swasta maupun negeri yang bergerak di bidang industri yang 

sama.  

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), 

seharusnya mulai berpikir ulang bahwa sebagai institusi unit pelaksana teknis di 

lingkungan Departemen Perindustrian, mereka jangan hanya cukup menunggu 

calon pelanggannya tanpa berbuat sesuatu untuk menarik para calon konsumennya 
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untuk menjadi pelanggan. Pemilihan minat sebagai proses utama yang harus 

dikedepankan pihak BBTPPI, merupakan sebuah mekanisme dan rute strategik 

dalam menarik lebih banyak lagi konsumen potensial lebih banyak lagi. 

Penekanan perilaku konsumen harus menjadi perhatian khusus para pemilik 

perusahaan terlebih mereka yang mempergunakan teknologi sebagai bagian dari 

strategi bisnisnya. Kemampuan perusahaan untuk dapat mengarahkan perilaku 

mereka adalah kunci sukses dalam menghadapi persaingan antar perusahaan 

dewasa ini (Werner dan Murphy, 2007:250-252). Perilaku konsumen yang 

dinginkan (loyalitas) merupakan wujud penghargaan konsumen kepada 

perusahaannya.  Perilaku konsumen yang dinginkan sering kali diukur dan 

dijadikan konsep dasar dalam memahami hubungan perusahaan dengan 

konsumennya. Karena pada hakekatnya Perilaku konsumen yang dinginkan 

merupakan perwujudan moral yang positif yang ditunjukkan oleh konsumen 

kepada perusahaannya (Adamson et al 2003:347-348). 

1.5.2. Pengaruh antar Variabel Penelitian 

1.5.2.1. Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas CS  dan Minat 

Konsumen  

Teori penilaian sosial menunjukkan kepada kita pentingnya penilaian 

interpersonal. Teori ini berfokus pada bagaimana kita membuat penilaian 

mengenai pernyataan yang kita dengar (LittleJohn, 2009 : 104). berfokus pada 

bagaimana membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengar, teori ini 

mencoba untuk memperkirakan bagaimana menilai pesan dari orang dan 

bagaimana penilaian ini akan berpengaruh pada sistem keyakinan. 
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Teori yang dihasilkan oleh Muzafer Sherif dan rekan-rekan ini 

berhubungan dengan cara orang membuat penilaian tentang penyataan-

pernyataan. Individu menilai hal yang menyenangkan dari sebuah pesan yang 

didasari oleh kemantapan dalam diri dan keterlibatan ego. Teori ini 

memperkirakan bahwa semua pesan yang jatuh antara rentang penerimaan 

memudahkan adanya perubahan sikap (Littlejohn dan Foss,  2009 : 105). Hasil 

penelitian Doney dan Cannon (1997:44) menunjukkan bahwa keahlian yang 

dimiliki oleh tenaga penjualan akan berpengaruh positif.  

Kompetensi tenaga penjualan mengindikasikan adanya nilai tambah 

yang diberikan pada pelanggan. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi tenaga 

penjualan maka semakin tinggi pula nilai tambah yang diberikan pelanggan 

tersebut, hal ini semakin membangkitkan minat konsumen untuk memakai tenaga 

penjualan yang handal. 

Teori penilaian sosial juga membuat beberapa prediksi tentang 

perubahan sikap dalam komunikasi. Dalam hal ini kepiawaian customer service 

berfungsi sebagai saluran informasi yang membuat konsumen menjadi tertarik 

untuk menggunakan produk/jasa yang ditawarkan oleh customer service.  

Penelitian yang dilakukan oleh Grant (2004:412); Kilic dan Dursun,                                          

(2007:1-7) membuktikan bahwa kompetensi komunikasi yang dimiliki sesorangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mereka. Hasil dari penelitian 

Bowo (2003: 82-93); Carter dan Gray, (2007: 385-400) membuktikan bahwa 

upaya komunikasi yang dilakukan perusahaan akan membawa kepada perilaku 

konsumen untuk melakukan pembelian ulang, merasa senang dan puas dengan 
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perusahaan. Kehandalan para tenaga penjual dalam berkomunikasi akan sangat 

berpengaruh terhadap pelanggan untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai 

pilihan utamanya (Cempakasari dan Yoestini 2003:67-84; Wagner dan Krause, 

2009: 3161–3177). Hollenbeck et al (2009:125–136); Sharma dan Sheth, (2010: 

121–129) juga membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara kompetensi berkomunikasi yang harus dimiliki seorang tenaga penjual 

dengan perilaku konsumen.  

1.5.2.2. Kualitas Komunikasi Berbasis Teknologi Informasi dan Minat 

Konsumen 

Menurut pendapat Harold Adams Innis (2009:411), yang mengajarkan 

bahwa media komunikasi adalah intisari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan 

oleh media yang menonjol pada masanya. Ellis (2009:411) juga mencatat bahwa 

media yang terbesar pada suatu waktu akan membentuk perilaku dan pemikiran. 

Ketika media berubah, demikian juga cara pikir kita, cara kita mengatur informasi 

dan berhubungan dengan orang lain. 

 Ada perbedaan yang tajam antara media lisan, tulisan dan elektronik, 

masing-masing dengan pengaruh yang berbeda dalam bagaimana kita berinteraksi 

dengan setiap media. Berbagai model media massa, meliputi, media cetak, 

elektronik, dan media baru. Media baru ini merupakan media yang muncul akibat 

perkembangan teknologi informasi. Oxford (1995) mendefinisikan teknologi 

informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer 

menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk apapun 

termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teori ini menggunakan uses and 
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gratification. Katz, Blumer & Gurevitch menjelaskan mengenai asumsi dasar dari 

teori ini :  

a. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak menggunakan media untuk suatu 

tujuan. 

b. Inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media 

terletak pada khalayak. Artinya adalah, ketika media baru seperti misalnya 

internet menawarkan sesuatu kepada konsumen, bisa jadi konsumen akan 

tertarik dan memiliki minat untuk membeli barang yang ada di website 

tersebut. 

c. Tujuan pemilih media disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak. 

Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan 

motif pada situasi-situasi tertentu. (Ardianto, 2007, : 74) 

Model-model ini mempunyai asumsi bahwa komponen komunikasi 

(komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam mempengaruhi komunikasi. 

Dalam pesan komunikasi massa tidak memiliki efek yang sama pada masing-

masing orang, dampaknya pada seseorang tergantung pada banyak hal. 

Hasil penelitian Ribbink et al (2004:446-456); Potluri (2008:59-64) 

menyimpulkan bahwa kualitas komunikasi berbasis TI memainkan peran yang 

sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan sebagaimana menciptakan 

perilaku konsumen yang mengarah pada minat, loyalitas dan keputusan pembelian 

ulang. Kualitas komunikasi berbasis TI yang tepat sasaran dan cepat 

meningkatkan kemungkinan point of diferentiation yang lebih optimal, sehingga 

akan membuat konsumen potensial tertarik untuk mencoba (Hongcharu et al 

2009:31-41; Kim et al 2009: 67–80). Selanjutnya, menurut Kualitas komunikasi 
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berbasis TI berhubungan positif menguatkan sikap konsumen terhadap produk 

tersebut (Xiaojuan Ou dan Banerjee 2009:56-66; Otim dan Grover,2006:527–

541). Kualitas komunikasi berbasis TI dapat ditempatkan sebagai asset, seperti 

strategi asset yang telah ada kemudian dikembangkan menjadi sumber kekuatan 

bagi perusahaan untuk menarik minat dan memperluas pasar perusahaan (Shukla, 

2010:27-37;Gordon dan Tarafdar 2007 : 271-290).  

Tanpa diragukan, produksi media merespon terhadap perkembangan social 

dan budaya dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan tersebut. Sementara 

media bekerja dalam berbagai segmen masyarakat yang berbeda, audiens tidak 

semuanya terpengaruh, tetapi berinteraksi dalam cara yang khusus dengan media. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini bahwa pesan yang disampaikan BBTPPI 

mempunyai penerimaan yang berbeda-beda pada setiap industri yang ada, tentu 

saja dengan banyak faktor yang akan melatarbelakangi minat industri untuk 

menggunakan jasa yang telah disediakan BBTPPI semarang. Dalam hal ini 

komunikan dianggap aktif mencari pesan-pesan komunikasi. Bila BBTPPI 

menggunakan komunikator yang tepat, pesan yang baik atau media yang benar, 

komunikan dapat diarahkan sekehendak kita yang kemudian diharapkan 

memunculkan minat. secara serempak pesan tersebut dapat tersedia bagi sejumlah 

besar individu, dan bukannya ditujukan pada orang perorang.  Pengunaan 

teknologi untuk reproduksi dan distribusi diharapkan dapat memaksimalkan 

jumlah penerimaan dan respon khalayak.  Dalam hal ini tidak diperhitungkan 

adanya intervensi dari struktur sosial atau kelompok dan seolah-olah terdapat 

kontak langsung antara media dan individu.   
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1.5.2.3. Minat Konsumen dan Perilaku Konsumen yang Diinginkan 

Teori penilaian sosial (social judgement theory) menurut teori ini, faktor-

faktor serupa yang memperngaruhi penilaian psikofisik juga memperngaruhi 

ekspresi sikap.  

Teori penilaian sosial juga membuat beberapa prediksi tentang perubahan 

sikap dalam komunikasi. Pertama, pesan yang jatuh di dalam rentang penerimaan 

mempermudah perubahan sikap. Kedua, jika suatu pesan oleh seseorang dinilai 

terletak di dalam rentang penolakan, perubahan sikap akan berkurang atau tidak 

ada. Ketiga, pesan yang jatuh didalam rentang penerimaan dan non komitmen, 

semakin tidak sesuai sebuah pesan dengan pendirian seseorang, semakin besar 

kemungkinan sikap akan berubah. 

Minat konsumen adalah sumber keyakinan yang terdalam dari sifat 

mementingkan kepentingan pelanggan dan hubungan moral dan hal ini 

menciptakan suatu persepsi tentang kejujuran, sifat yang sebenarnya, kewajaran 

dan kemauan untuk meningkatkan bentuk perilaku lain yang lebih dalam dari 

konsumen. Ini menandakan bahwa minat konsumen berpengaruh positif terhadap 

perilaku konsumen (Datta, 2010:1-21). Söderlund dan Öhman,( 2005: 169-185) 

perilaku konsumen merupakan gambaran konsumen yang sangatlah rumit, 

berdasarkan pengalaman, fakta, dan pengamatan terhadap informasi pasar, dan 

karenanya membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang. Hanya dengan 

pengembangan instrument strategi yang menggarah pada minat konsumenlah 

merupakan cara yang lazim untuk mengembangkan, membentuk, dan mengelola 

gambaran tersebut menjadi nyata (Hou et al 2008: 363-380; Smith et al 2008,  

311–333). Perusahaan harus menginvestasikan dalam penerapan minat konsumen 
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dengan objek yang jelas yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Minat konsumen 

sebagai tindakan dan aktivitas yang terfokus pada kepuasan pelanggan dimana 

memiliki tujuan mempengaruhi perilaku para pelanggan perusahaan untuk 

mereferensikan secara langsung (Shareef  et al 2008:92-113; Lin 2009: 405-413).  

Sebagian besar orang hidup dalam masyarakat kontemporer yang 

dibombardir oleh pesan media massa, sebagian besar berusaha membujuk mereka 

atas sesuatu. Jelas sekali tidak mungkin bagi seorang penerima pesan untuk terus 

berkutat dengan semua pesan tersebut dalam jangka waktu lama. Secara khusus 

kita memilih beberapa pesan untuk kita amati dan melihat secara sekilas beberapa 

pesan lain (kalau mau). Seperti halnya BBTPPI dalam rangka meraih minat demi 

peningkatan jumlah konsumen pengguna jasa, sangat diperlukan adanya media 

informasi yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kemudian 

memberikan rangsangan yang baik bagi Industri untuk kemudian memafaatkan 

jasa yang telah disediakan oleh BBTPPI. Informasi yang diberikan melalui 

berbagai kegiatan yang ada pada dasarnya memuat pesan yang ingin 

menyampaikan bahwa Departemen Perindustrian mempunyai Besar Teknologi 

Pencegahan Pencemaran Industri yang dapat membantu Industri  dalam 

menangani khususnya masalah pencemaran dan secara umum masih banyak lagi 

jasa pengujian lain. 

1.5.3. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan rujukan dari penelitian terdahulu, maka disusunlah rumusan 

kerangka pikir penelitian ini, sebagai berikut: 
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Gambar 14  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber; adaptasi dari penelitian Aggarwal et al (2005:16-29); Cempakasari dan 

Yoestini (2003:67-84); Reid et al (2005: 11–23); Opara et al (2010;.291-

300); Kim et al (2009: 67–80) 

 

1.5.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut, 

Hipotesis 1  : Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS) 

BBTPPI Semarang berpengaruh positif terhadap minat 

konsumen untuk mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. 

Sehingga semakin tinggi kualitas kompetensi komunikasi yang 

dimiliki oleh petugas customer service (CS) BBTPPI Semarang, 

maka semakin tinggi minat konsumen untuk mempergunakan 

jasa BBTPPI Semarang. 

Kualitas 
Kompetensi 
Komunikasi 
Petugas CS 

H1 

Minat 
Konsumen 

Perilaku 
Konsumen 

yang 
Diinginkan Kualitas 

Komunikasi 
Berbasis TI 

H3 

H2 
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Hipotesis 2  : Kualitas komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI)  BBTPPI 

Semarang berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk 

mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. Semakin tinggi 

kualitas komunikasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi 

(TI)  yang dipergunakan BBTPPI Semarang, maka semakin 

tinggi minat konsumen untuk mempergunakan jasa BBTPPI 

Semarang. 

Hipotesis 3  : Minat konsumen berpengaruh positip terhadap perilaku 

konsumen yang diinginkan. Semakin kuat minat konsumen 

untuk mempergunakan jasa BBTPPI Semarang, maka semakin 

kuat perilaku konsumen untuk memenuhi apa yang menjadi 

keinginan BBTPPI Semarang 

   

1.5.5. Definisi Konsep 

Berikut ini definisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

1) Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS) adalah 

kemampuan, pengetahuan dan kemauan sumber daya manusia khususnya 

pada bagian pelayanan pelanggan (customer service) dalam menciptakan, 

menggembangan, mengelola informasi yang unggul sesuai dengan 

keinginan konsumen (Aggarwal et al 2005:16-29; Cempakasari dan 

Yoestini 2003:67-84) 
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2) Kualitas komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI)   adalah  penilaian 

atas rumusan komunikasi pemasaran yang dalam implementasinya 

mempergunakan teknologi informasi dengan maksud menciptakan, 

mengembangkan dan mengelola proses informasi dua arah yang sesuai 

dengan harapan kedua belah pihak (perusahaan dan konsumen) (Reid et al 

2005: 11–23; Opara et al 2010;.291-300; Kim et al 2009: 67–80). 

3) Minat konsumen adalah sebuah stimulus yang mendorong emosi dan logika 

yang menjadi bahan pertimbangan konsumen sebagai reaksi atas produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan (Hou et al 2008: 363-380; Smith et al 

2008,  311–333; Reid et al 2005: 11–23; Kim et al 2009: 67–80) 

4) Perilaku konsumen yang diinginkan adalah perwujudan dari sikap dan 

tingkah laku konsumen yang menyadari keberadaan produk dan selanjutnya 

menjadikan dirinya sebagai pelanggan yang akan setia kepada produk 

perusahaan dan bersedia secara suka rela membantu perusahaan (Aggarwal 

et al 2005:16-29; Cempakasari dan Yoestini 2003:67-84; Reid et al 2005: 

11–23; Opara et al 2010;.291-300; Kim et al 2009: 67–80). 

 

1.5.6. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

Berikut ini definisi operasional atas variabel dan indikator yang 

dipergunakan dalam penelitian ini : 
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a. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Kualitas kompetensi 

komunikasi petugas customer service (CS) 

Menunjukkan Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service 

(CS) yang diukur dari penilaian konsumen akan seberapa handal 

kemampuan dan pengetahuan petugas CS dalam mengelola dan memberikan 

pelayanan kepada mereka dengan indikator:  

- Mampu melakukan  komunikasi secara intens (X1) :  

Mengambarkan mampu melakukan komunikasi secara intens yang tidak 

lama yang diukur dari penilaian konsumen akan frekuensi komunikasi 

yang dilakukan dalam satu periode waktu 

- Mampu melakukan  komunikasi dua arah (X2) :  

Mengambarkan mampu melakukan komunikasi dua arah diukur dari 

penilaian konsumen akan baik atau tidaknya sebuah proses komunikasi 

dua arah (interaktif dan dialog) yang telah dilakukan oleh petugas selama 

ini. 

- Mampu melakukan komunikasi secara formal (X3) :  

Mengambarkan mampu melakukan komunikasi secara formal diukur dari 

penilaian konsumen bahwa petugas mampu melakukan komunikasi sesuai 

dengan prosedur dan etika. 

- Mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan (X4) : 

Mengambarkan mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan yang 

diukur dari penilaian konsumen bahwa proses dan isi komunikasi dengan 

petugas adalah terbuka dan jujur serta dapat dipercaya. 
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b. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Kualitas Komunikasi 

Berbasis Teknologi Informasi 

Menunjukkan Kualitas komunikasi berbasis TI yang diukur dari penilaian 

konsumen tentang kualitas teknologi informasi yang dipergunakan oleh 

perusahaan sebagai dukungan pelayanan kepada konsumen, dengan 

indikator: 

- TI mudah dipergunakan (X5) :  

Menunjukkan TI yang mudah dipergunakan diukur penilaian konsumen 

bahwa TI mudah dioperasionalkan konsumen. 

- Rancangan design Web site (X6) :  

Menunjukkan rancangan design Web site diukur dari tampilan design yang 

menarik minat konsumen untuk melakukan komunikasi dengan 

perusahaan melalui web tersebut. 

- TI yang berorientasi konsumen  (X7) :  

Menunjukkan TI berorientasi konsumen diukur dari penilaian konsumen 

bahwa ragam isi dan fungsi TI sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  

- TI yang menjamin privasi (X8) :  

Menunjukkan TI yang menjamin privasi diukur dari penilaian konsumen 

bawah TI yang dioperasikan oleh perusahaan dijamin keamanannya dalam 

berkomunikasi 
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c. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Minat Konsumen 

Menunjukkan minat konsumen yang diukur dari penilaian konsumen akan 

dorongan emosi yang begitu kuat sebagai sebuah proses yang timbul dari 

aktivitas perusahaan mengkomunikasikan perusahaan dan produknya dengan 

indikator sebagai berikut: 

 

- Mencari informasi  (X9) :  

Mengambarkan mencari informasi yang diukur dari penilaian konsumen 

akan sebuah dorongan (motivasi) yang kuat untuk aktif mencari informasi 

lebih lengkap akan perusahaan dan produknya. 

- Mencoba melakukan pendekatan langsung  (X10) :  

Mengambarkan mencoba melakukan pendekatan langsung diukur dari 

penilaian konsumen akan sebuah dorongan (motivasi) untuk melakukan 

kunjungan ke perusahaan. 

- Menjadi rujukan prioritas dalam perencanaan pembelian  (X11) : 

Mengambarkan menjadi rujukan prioritas dalam perencanan pembelian 

diukur dari penilaian konsumen, di mana setiap ada peluang untuk 

membeli maka jasa perusahaan menjadi urutan pertama yang akan dibeli 

 
d. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Perilaku Konsumen yang 

Diinginkan 

Menunjukkan  perilaku konsumen yang diinginkan diukur dari penilaian 

konsumen akan keinginan konsumen untuk melakukan secara suka rela apa 

yang menjadi keinginan konsumen dengan indikator sebagai berikut: 
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- Melakukan pembelian ulang  (X12) :  

Mengambarkan melakukan pembelian ulang yang diukur dari penilaian 

konsumen akan mempergunakan jasa perusahaan kembali dan 

berkelanjutan 

 

  

- Setia dengan perusahaan (X13) :  

Mengambarkan setia dengan perusahaan diukur dari penilaian konsumen 

tidak akan berpindah dan atau mempergunakan jasa perusahaan pesaing 

walaupun bersifat coba-coba. 

- Mereferensikan pada pihak lain  (X14) :  

Mengambarkan mereferenikan pada pihak lain diukur dari penilaian 

konsumen bahwa mereka akan selalu mempromosikan perusahaan kepada 

pihak lain (relasi) mereka. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini bisa dipandang sebagai usaha lain dalam memperkaya 

literatur komunikasi, komunikasi pemasaran dan perilaku konsumen.  Selain itu 

dimungkinkan dilakukan pemahaman teoritis atas dasar justifikasi penelitian 

terdahulu akan kompetensi komunikasi dan komunikasi pemasaran dengan 

memadukan dengan aspek yang mempengaruhi perilaku konsumen yang tertuang 

dalam kerangka teoritis.  Penelitian ini jika dihubungkan dengan berdasarkan sifat 
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ekplorasi ilmu maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian dasar.  

Penelitian dasar dimana tujuan penelitian ini adalah mengembangkan ilmu (to 

generate a body of knowledge) untuk mencari jawaban baru atas masalah yang 

terjadi dalam organisasi, perusahaan atau masyarakat (Ferdinand, 2006:4).  

Penelitian ini juga didesain pada bentuk penelitian kausal dengan menguji 

hipotesis penelitian yaitu, untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat 

antar variabel dan peneliti mencari tipe sesungguhnya dari fakta untuk membantu 

memahami dan memprediksi hubungan, serta melakukan pemahaman dasar pada 

teori dan hasil penelitian terdahulu, untuk kemudian mengungkapkan hipotesis 

yang akan diuji (Ferdinand 2006:5).  

1.6.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) merupakan salah satu 

lembaga penyedia jasa di bidang kegiatan penelitian, pengembangan, 

standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi 

dalam teknologi pencegahan pencemaran industri di Semarang. 

1.6.3. Jenis dan Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan responden mengenai 

(1). Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS); (2) Kualitas 

komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI); (3).  Minat konsumen; (4). 

Perilaku konsumen yang diinginkan.  Responden dalam penelitian ini adalah 
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konsumen yang mempergunakan jasa pada Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri (BBTPPI). 

1.6.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.6.4.1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah Industri yang berhubungan dengan kegiatan 

jasa yang disediakan BBTPPI wilayah Kota Semarang. Populasi tersebut adalah 

Industri yang sudah menggunakan jasa BBTPPI Semarang. Dengan demikian 

jumlah populasi sebesar 377 (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop Jawa 

Tengah kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Tengah, 2004) 

1.6.4.2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini minimum 100 sampel. Hal ini 

merujuk pada Hair et al. (Ferdinand, 2006:46) bahwa jumlah sampel (responden) 

yang dipakai dalam penelitian yang menggunakan SEM minimum 100 sampel.   

1.6.5. Teknik Pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Jenis Non-Probability Sampling.  Alasan mempengunakan jenis Non-Probability 

Sampling menurut Ferdinand (2006:231) bahwa teknik pengambilan sampel 

dengan Non-Probability Sampling memiliki keunggulan seperti; (1) Murah; (2) 

Digunakan bila tidak ada sampling frame; (3) Dipergunakan bila populasi 

menyebar sangat luas sehingga cluster sampling dianggap tidak efisien. Jenis 

Non-Probability Sampling pada penelitian ini mempergunakan adalah  aksidental 

dan kuota sampling.  Teknik aksidental sampling merupakan pemilihan sampel 
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berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat dipergunakan sebagai sampel, bila dipandang sebagai sampel bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemuai itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiono, 2002:60). Sedangankan teknik kuota sampling, merupakan teknik untuk 

menetukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri tertentu sampai jumlah 

(kuota) yang dinginkan (Sugiono, 2002:60). Pemilihan sampel ditentukan 

berdasarkan kriteria yaitu,  

1. Sampel adalah konsumen BBTPPI yang ada di Kota Semarang dan 

sekitarnya  

2. Sampel merupakan yang aktif melakukan mempergunakan jasa BBTPPI 

secara periodik.  

3. Sampel merupakan konsumen yang aktif mengikuti setiap program 

komunikasi pemasaran yang dilaksanakan BBTPPI Semarang.  

4. Sampel merupakan konsumen yang aktif mempergunakan fasilitas 

komunikasi berbasis TI yang dimiliki BBTPPI Semarang. 

5. Sampel pernah mempergunakan jasa pesaing 

Berdasarkan rumusan kedua teknik sampling tersebut yaitu berdasarkan 

dari 377 populasi, maka ditemukan jumlah sampel adalah 102 sampel. Sampel 

102 yang dirumuskan pada penelitian ini memenuhi syarat minimum 100 sampel 

menurut Hair et al. (Ferdinand, 2006:46) 

1.6.6. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan mempergunakan 

kuesioner sebagai media bantu, yaitu dengan memberikan secara langsung 
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pertanyaan atau kuesioner kepada para responden.  Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Kuesioner dalam penelitian ini 

mempergunakan format kuesioner tertutup dan didukung dengan kuesioner 

terbuka yang bermanfaat untuk mengetahui derajad pemahaman responden dalam 

memberikan jawaban. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini dibuat dengan 

menggunakan skala 1-10 untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi 

skor atau nilai.  Penggunaan skala 1-10 (skala genap) untuk menghindari jawaban 

responden yang cenderung memilih jawaban di tengah, sehingga akan 

menghasilkan respon yang mengumpul di tengah (grey area).   

1.6.7. Teknik Analisis Data 

Suatu penelitian selalu memerlukan interpretasi dan analisis data, yang 

diharapkan pada akhirnya memberikan solusi pada research question yang 

menjadi dasar penelitian tersebut. Metode analisis yang dipilih untuk menganalisis 

data adalah sebagai berikut  : SEM (Structural Equation Model).  Pengujian 

hipotesis 1 hingga hipotesis 4 menggunakan alat analisis data Structural Equation 

Modeling dari paket statistik AMOS. Sebagai sebuah model persamaan struktur, 

AMOS sering digunakan dalam penelitian-penelitian pemasaran dan manajemen 

stratejik (Ferdinand, 2006). Model kausal AMOS menunjukkan pengukuran dan 

masalah yang struktural serta digunakan untuk menganalisis dan menguji model 

hipotesis.  Penelitian ini akan menggunakan dua macam teknik analisis yaitu  : 
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1. Confirmatory Faktor Analysis pada SEM yang digunakan untuk 

mengkonfirmasikan faktor-faktor yang paling dominan dalam satu 

kelompok variabel. 

2. Regression Weight pada SEM yang digunakan untuk meneliti seberapa 

besar hubungan antar variabel. 

Menurut Hair et.al., (1995, dalam Ferdinand ,2006:39) terdapat 7 langkah yang 

harus dilakukan bila menggunakan Structural Equation Model (SEM) yaitu  : 

1.6.7.1  Pengembangan Model Teoritis 

Dalam langkah pengembangan model teoritis, hal yang harus dilakukan 

adalah melakukan serangkaian eksploitasi ilmiah melalui telaah pustaka guna 

mendapatkan justifikasi atas model teoritis yang akan dikembangkan. SEM 

digunakan bukan untuk menghasilkan sebuah model, tetapi digunakan untuk 

mengkonfirmasi model teoritis tersebut melalui data empirik. 

1.6.7.2  Pengembangan Path Diagram 

Dalam langkah kedua ini, model teoritis yang telah dibangun pada tahap 

pertama akan digambarkan dalam sebuah path diagram, yang akan mempermudah 

untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji.  Pada path 

diagram, hubungan antar konstruk akan dinyatakan melalui anak panah. Anak 

panah yang lurus Menunjukkan sebuah hubungan kausal yang langsung antara 

satu konstruk dengan konstruk lainnya.  Sedangkan garis-garis lengkung antara 

konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi antara 

konstruk-konstruk yang dibangun dalam path diagram yang dapat dibedakan 

dalam dua kelompok, sebagai berikut :                   
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1. Exogenous constructs yang dikenal juga sebagai source variables atau 

independent variables yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam 

model.  Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan 

satu ujung panah. 

2. Endogenous constructs yang merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh 

satu atau beberapa konstruk.  Konstruk endogen dapat memprediksi satu 

atau beberapa konstruk endogen lainnya, tetapi konstruk eksogen hanya 

dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen.  

Gambar 1 5 

Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; dikembangkan untuk penelitian ini, 2011 

1.6.7.3  Konversi Path Diagram ke dalam persamaan 

Persamaan yang diperoleh dari path diagram yang dikonversikan terdiri 

dari:  
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 Structural equation yang dirumuskan untuk menyatakan hubungan 

kausalitas antara berbagai konstruk. 

V endogen  =  V eksogen + V eksogen & endogen + error.................( 1 ) 

Tabel 1.3 

Model Persamaan Struktural 

Model Persamaan Struktural 

Minat Konsumen = β1 Komperensi komunikasi petugas CS + β2 Kualitas 
Komunikasi berbasis TI + Z1 

 
Perilaku konsumen yang dinginkan = β4 Minat konsumen+β5 Kompetensi 

komunikasi petugas CS + β6 Kualitas Komunikasi 
berbasis TI +  Z2 

Sumber; dikembangkan untuk penelitian ini, 2011 

 Persamaan spesifikasi model pengukuran (measurement model) dimana 

harus ditentukan variabel yang mengukur konstruk dan menentukan 

serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang dihipotesiskan antar 

konstruk atau variabel. Komponen-komponen ukuran mengidentifikasi 

latent variabel dan komponen-komponen struktural mengevaluasi hipotesis 

hubungan kausal, antara latent variables pada model kausal dan 

menunjukkan sebuah pengujian seluruh hipotesis dari model sebagai satu 

keseluruhan (Ferdinand, 2006:44).  
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Tabel 1.4 

Model Pengukuran 

Sumber: dikembangkan untuk penelitian ini, (2011) 

Keterangan 

KKPCS = Kompetensi komunikasi petugas CS  

EPKP = Efektifitas program komunikasi pemasaran  

KKTI = Kualitas Komunikasi berbasis TI  

MK = Minat konseumen 

PRKS = Perilaku konsumen yang dinginkan  

 
1.6.7.4  Memilih matriks input dan estimasi model 

SEM menggunakan input data yang hanya menggunakan matriks varians / 

kovarians atau matrik korelasi untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. 

Matriks kovarian digunakan karena SEM memiliki keunggulan dalam menyajikan 

perbandingan yang valid antara populasi yang berbeda atau sampel yang berbeda, 

yang tidak dapat disajikan oleh korelasi. Hair et.al. (2006:46) menganjurkan agar 

menggunakan matriks varians/kovarians pada saat pengujian teori sebab lebih 

memenuhi asumsi-asumsi metodologi dimana standard error yang dilaporkan 

akan menunjukkan angka yang lebih akurat dibanding menggunakan matriks 

korelasi.  

Konsep Eksogen 
(Model Pengukuran) 

Konsep Endogen  
(Model Pengukuran) 

X1 = λ1 KKPCS + e 1 X9 = λ9 MK + e 9 
X2 = λ2 KKPCS + e 2 X10 = λ10 MK + e 10 
X3 = λ3 KKPCS + e 3 X11 = λ11 MK + e 11 
X4 = λ4 KKPCS + e 4 X12 = λ12 RKS + e 12 
X5 = λ5 KKTI + e 5 X13 = λ13 RKS + e 13 
X6 = λ6 KKTI + e 6 X14 = λ14 RKS + e 14 
X7 = λ7 KKTI + e 7      
X8 = λ8 KKTI + e 8      
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1.6.7.5 Kemungkinan munculnya masalah identifikasi 

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan dari model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi 

yang unik. Bila setiap kali estimasi dilakukan muncul problem identifikasi, maka 

sebaiknya model dipertimbangkan ulang dengan mengembangkan lebih banyak 

konstruk. Untuk itu tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi 

apakah data yang digunakan dapat dan telah memenuhi asumsi-asumsi SEM 

yaitu: 

1. Ukuran Sampel  

Dimana ukuran sampel yang harus dipenuhi adalah minimum berjumlah 100 

sampel kemudian digunakan 5 observasi untuk setiap estimated parameter. 

2. Normalitas dan Linearitas 

Dimana normalitas diuji dengan melihat gambar histogram data atau diuji 

dengan menggunakan metode statistik. Sedangkan uji linearitas dapat 

dilakukan dengan mengamati scatterplots dari data serta dilihat pola 

penyebarannya.   

3. Outliers 

Outliers adalah observasi yang muncul dengan nilai ekstrim yaitu yang 

muncul karena kombinasi karakteristik yang unik dan terlihat sangat berbeda 

dengan observasi yang lain. 

4. Multicollinearity dan Singularity 

Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari determinan matriks kovarian yang 

sangat kecil dengan melihat data kombinasi linear dari variabel yang 

dianalisis. 
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1.6.7.6   Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

1.6.7.6.1   Indeks Kesesuaian dan Cut-Off Value 

Bila asumsi sudah dipenuhi, maka model dapat diuji dengan menggunakan 

berbagai cara, dalam analisis SEM tidak ada alat uji statistik tunggal untuk 

mengukur atau menguji hipotesis mengenai model. Berikut ini adalah beberapa 

indeks kesesuaian dan cut-off value untuk menguji apakah sebuah model dapat 

diterima atau ditolak (Ferdinand, 2006:59-72) :  

 χ2 chi square statistik, dimana model dipandang baik atau memuaskan bila 

nilai chi squarenya rendah. Semakin kecil nilai χ2 semakin baik model itu dan 

diterima berdasarkan probabilitas dengan cut off value sebesar p > 0,05 atau   

p > 0,10 (Hulland dalam Ferdinand, 2006:59-72). 

 RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), yang menunjukkan 

goodness of fit yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi 

(Hair, et.al., dalam Ferdinand, 2006:59-72). Nilai RMSEA yang lebih kecil 

atau sama dengan 0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukkan sebuah close fit dari model itu berdasar degree of freedom 

(Browne dan Cudeck dalam Ferdinand, 2006:59-72). 

 GFI (Goodness of Fit Index) adalah ukuran non statistikal yang mempunyai 

rentang nilai antara 0 (poor fit) hingga 1,0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam 

indeks ini menunjukkan suatu better fit. 

 AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) dimana tingkat penerimaan yang 

direkomendasikan adalah bila AGFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih 

besar dari 0,90 (Hulland dalam Ferdinand, Ferdinand, 2006:59-72). 
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 CMIN/DF adalah The Minimum Sample Discrepancy Function yang dibagi 

dengan degree of freedom. CMIN/DF tidak lain adalah statistik chi square, χ2 

dibagi DF-nya disebut χ2 relatif. Bila nilai χ2 relatif kurang dari 2,0 atau 3,0 

adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan data (Arbuckle dalam 

Ferdinand, 2006:59-72). 

 TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental index yang membandingkan 

sebuah model yang diuji terhadap sebuah baseline model, dimana nilai yang 

direkomendasikan sebagai acuan untuk diterimanya sebuah model adalah ≥ 

0,95 (Hair dalam Ferdinand, 2006) dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan a 

very good fit (Arbuckle dalam Ferdinand, 2006:59-72). 

 CFI (Comparative Fit Index), yang bila mendekati 1, mengindikasikan tingkat 

fit yang paling tinggi (Arbuckle dalam Ferdinand, 2006:59-72). Nilai yang 

direkomendasikan adalah CFI ≥ 0,95. 

Indeks-indeks yang digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 1.5 

Indeks Pengujian Kelayakan Model  (Goodness-of-fit Index) 

Sumber: Ferdinand,  (2006:59-72) 

Goodness of fit index Cut-of Value 
χ2  – Chi-square 
Significancy Probability 
RMSEA 
GFI 
AGFI 
CMIN/DF 
TLI 
CFI 

χ2 Hitung Diharapkan kecil dari χ2 Tabel 
≥ 0.05 
< 0,08 
≥ 0.90 
≥ 0.90 

       < 2,00 
≥ 0.95 
≥ 0.95 
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1.6.7.6.2  Uji Reliabilitas dan Variance Extract 

Penilaian unidimensionalitas dan reliabilitas dilakukan untuk apakah suatu 

indikator memiliki derajat kesesuaian yang baik dalam sebuah model 1 dimensi. 

Unidimensionalitas sendiri merupakan asumsi yang digunakan dalam menghitung 

reliabilitas. Reliabilitas adalah ukuran konsistensi dari indikator dalam 

mengindikasikan sebuah konstruk. Pada dasarnya uji reliabilitas (reliability) 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang dapat memberikan hasil yang 

relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada subyek yang sama. Ada 

dua cara yang dapat digunakan yaitu dengan melihat construct reliability dan 

variance extracted, yang kedua hal ini memiliki Cut Off Value yaitu masing-

masing minimal 0,70 dan 0,50. Meskipun demikian nilai-nilai cut off value 

tersebut bukan angka mati. Hasil perhitungan dari pengujian construct reliability 

dan variance extracted diuraikan pada bagian berikut. 

1. Construct Reliability. 

Construct Reliability didapatkan dari rumus Hair et al. (2006:59-72)  

 

         ………… ( 2 ) 

 

Keterangan : 

- Standard Loading diperoleh dari standarized loading untuk tiap-tiap 

indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

- ∑ εj adalah measurement error setiap indikator. Measurement error 

dapat diperoleh dari 1 – reliabilitas indikator. Tingkat reliabilitas yang 

dapat diterima adalah ≥ 0,7. 

                            (∑ std. loading)2 

Construct-Reliability =   ---------------------------------- 

                                           (∑ std. Loading)2 + ∑ εj 
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2. Variance Extracted 

Pada prinsipnya pengukuran ini menunjukkan jumlah varians dari 

indikator - indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten yang dikembangkan. 

Konstruk laten yang diwakili oleh indikator - indikator tersebut dikatakan 

baik, bila nilai variance extracted yang dapat diterima adalah ≥ 0,50. Variance 

extracted ini didapatkan rumus Hair et al. (2006:59-72) yang digunakan 

adalah: 

   

    ………( 3 ) 

 

Keterangan : 

- Standard Loading diperoleh dari standarized loading untuk tiap-

tiap indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

- εj adalah measurement error dari tiap indikator.  

1.6.7.7  Interpretasi dan Modifikasi Model 

Pada tahap ini model diinterpretasikan dan dimodifikasi, bagi model-

model yang tidak memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. Hair et al. 

(2006:59-72) memberikan pedoman untuk mempertimbangkan perlu tidaknya 

memodifikasi sebuah model dengan melihat jumlah residual yang dihasilkan oleh 

model. Batas keamanan untuk jumlah residual yang dihasilkan oleh model, maka 

sebuah modifikasi mulai perlu dipertimbangkan. Nilai residual yang lebih besar 

atau sama dengan 1,96 (kurang lebih) diinterpretasikan sebagai signifikan secara 

statistik pada  tingkat 5%. 

                                    ∑ (std. loading)2 

Variance Extract  =   ------------------------------- 

                                     ∑ (std. loading)2 + ∑ εj 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

2.1. Lokasi Obyek Penelitian 

BBTPPI berlokasi di pusat kota Semarang, dengan menempati tanah 

seluas 3.637 m2 , dengan tiga buah gedung berlantai tiga yang saling berhubungan 

satu sama lain, dengan total luas lantai 5.230 m2.  Gedung tersebut berfungsi 

sebagai ruang laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, serta ruang 

kerja, ruang rapat dan aula serta fasilitas pendukung seperti perpustakaan, 

mushola, gudang, tempat parkir dan lain sebagainya. 

Berdasarkan design dan lay-out yang ada, tampaknya gedung BBTPPI 

tidak diperuntukkan sejak awal sebagai laboratorium yang mendukung 

pengelolaan lingkungan hidup, baik berkaitan dengan pengawasan atau 

pemantauan kualitas lingkungan, penelitian di bidang lingkungan maupun 

pembuktian kasus pencemaran lingkungan hidup.    Hal ini sesuai   dengan  fakta  

yang  ada bahwa sejak pertama kali didirikan pada tahun 1962 dengan nama 

“Perwakilan Balai Penelitian Kimia Bogor” memiliki tugas pokok dan fungsi 

untuk melakukan penelitian kimia. Setelah melalui perjalanan panjang, pada tahun 

2002 sebagai Unit Pelayanan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan 

Industri dengan nama Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan atau 

disingkat Baristand Indag Semarang. Berdasarakan SK Menteri Perindustrian 

No.47/M-IND/Per/ 6/2006 tanggal 26 Juni 2006 ditetapkan sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan nama 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri. 

 



 

Utilisasi ruang gedung BBTPPI dinilai sudah ‘fully occupied’, yang 

digunakan untuk berbagai keperluan, baik ruang kantor, ruang rapat dan 

pertemuan, maupun untuk laboratorium.  Dari segi kapasitas lahan, sudah tidak 

memungkinkan lagi untuk dilakukan perluasan atau pembangunan bangunan baru 

pada tapak lahan yang ada saat ini, karena praktis tidak ada lahan kosong kecuali 

lahan parkir kendaraan, dan bangunan gedung langsung berbatasan dengan 

pemukiman penduduk. Adapun sejarah singkat perjalanan BBTPPI, sebagaimana 

diuraikan di bawah ini. 

2.2. Sejarah Singkat BBTPPI 

Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) telah 

menempuh perjalanan panjang, sejak pertama kali didirikan pada tahun 1962 

dengan nama ’Perwakilan Balai Penelitian Kimia Bogor’ untuk Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogjakarta. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terjadi 

perubahan nama sebagai berikut: 

• 1964 – 1971  Unit Pn. Pr. “Nupiksa Yasa” dengan nama Balai 

Penelitian Kimia. 

• 1971 – 1975 Unit Lembaga Penelitian dan Pendidikan Industri 

dengan nama Balai Penelitian Kimia. 

• 1975 – 1980 Unit Penelitian dan Pengembangan Industri dan 

Kerajinan Rakyat dengan nama Balai Penelitian 

Kimia. 

• 1980 – 2002 Unit Pelaksanan Teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri dengan nama ’Balai 
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Penelitian dan Pengembangan Industri’ atau 

disingkat ’Balai Industri Semarang’. 

• 2002 – 2006 Unit Pelayanan Teknis Badan Penelitian dan 

Pengembangan Industri dengan nama ’Balai Riset 

dan Standarisasi Industri dan Perdagangan’ atau 

disingkat ’Baristand Indag Semarang’. 

• 2006 – kini Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Industri dengan nama ’Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri’ atau 

BBTPPI. 

2.3. Visi BBTPPI 

Visi BBTPPI merupakan gambaran  masa depan BBTPPI yang berisikan 

cita dan citra yang ingin diwujudkan, yaitu : 

“Menjadi pusat unggulan (center of excellence) untuk litbang 

teknologi dan layanan teknis di bidang pencegahan 

pencemaran industri untuk mendukung pembangunan 

industri yang berkelanjutan berorientasi pada kualitas produk 

dan pelestarian lingkungan.” 

Visi tersebut mengandung arti bahwa Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri akan menjadi institusi yang mampu menangani jasa 

kebutuhan industri secara professional yang didukung oleh litbang yang handal 

seiring dengan permintaan pasar yang terus berkembang. Semakin mandiri dan 
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terkemuka berarti peran BBTPPI semakin berkembang dan mampu menghasilkan 

inovasi-inovasi baru di bidang teknologi pencegahan pencemaran industri tanpa 

ketergantungan kepada pihak lain sehingga akan menjadi rujukan bagi lembaga 

lain yang sejenis. Unggul di bidang teknologi pencegahan pencemaran industri 

merupakan kompetensi inti yang hendak dikuasai dan menjadi ciri keunggulan 

teknologi yang dimiliki BBTPPI. 

Guna mencapai visi tersebut di atas, Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri harus menjelaskan peranan serta kegiatan pokoknya yang 

dapat menunjang visinya dalam bentuk rumusan misi. 

2.4. Misi BBTPPI 

Misi BBTPPI merupakan tugas atau peran yang diemban oleh Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri sesuai Visi yang ditetapkan,  

meliputi : 

1. Melakukan pengkajian, riset, pengembangan dan pendalaman teknologi 

pencegahan pencemaran industri secara berkesinambungan untuk 

mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. 

2. Memberikan layanan teknis dalam mendukung pengembangan industri yang 

berorientasi pada teknologi, jaminan mutu dan akrab lingkungan melalui 

penelitian dan pengembangan, pelatihan, pengujian, konsultasi, 

standardisasi dan pengawasan mutu produk, kalibrasi, sertifikasi, rancang 

bangun dan perekayasaan industri, penanganan pencemaran, dan audit 

energi. 
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3. Mendukung Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan kebijakan 

pembangunan industri nasional. 

2.5. Tugas Pokok dan Fungsi BBTPPI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 

47/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Teknologi 

Pencegahan Pencemaran Industri, tugas pokok BBTPPI adalah melaksanakan 

kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, 

sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi dalam teknologi pencegahan 

pencemaran industri sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Industri. 

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, BBTPPI menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahan 

baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan, dan pencegahan 

pencemaran industri; 

b. pelaksanaan rancang bangun dan perekayasaan peralatan proses, alih 

teknologi dan konsultansi untuk membantu pengembangan industri guna 

meminimalisasi dan mencegah terjadi pencemaran akibat aktivitas industri; 

c. pelaksanaan layanan teknis pengujian mutu bahan baku, bahan pembantu, 

produk akhir, hasil ikutan dan limbah industri serta sertifikasi dan kalibrasi; 

d. pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan 

teknologi informasi; dan 
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e. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan 

BBTPPI, serta penyusunan laporan dan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

BBTPPI dalam melaksanakan tupoksinya maupun melakukan bisnis selalu 

berpedoman pada visi dan misi yang menentukan arah, tujuan, dan sasaran 

pengembangan institusi dan peningkatan kompetensi dimasa mendatang. Oleh 

karena itu BBTPPI harus mempunyai visi dan misi yang jelas. 

2.6. Nilai – Nilai BBTPPI 

Dalam usaha mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri perlu mengembangkan nilai-nilai yang harus ditanamkan 

dalam setiap pegawai BBTPPI agar pelaksanaan tugas berjalan secara optimal dan 

sesuai dengan yang diinginkan. Adapun nilai-nilai dimaksud adalah : 

1. Pelayanan Prima 

Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari setiap karyawan harus selalu 

mengutamakan kepuasan semua pihak dengan memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggannya (internal dan eksternal) sesuai standar mutu 

layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Inovatif 

Pegawai didorong untuk mampu melakukan terobosan baru dan/atau 

alternatif pemecahan masalah yang kreatif dalam aspek teknologi maupun 

aspek manajerial sehingga pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

reputasi BBTPPI dimasa depan.  
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3. Kerjasama 

Kerjasama secara internal adalah bentuk kesepakatan diantara para pegawai 

untuk menyelesaikan tugas pekerjaan atau masalah secara bersama dengan 

melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta komunikasi agar tidak terjadi 

tumpang tindih pekerjaan atau tidak jelas siapa mengerjakan apa. Secara 

eksternal kerjasamapun harus dibangun dengan seluruh stakeholder 

(pemerintah, industri, lembaga sejenis, perguruan tinggi, LSM dll). 

4. Integritas 

Setiap pegawai berpegang teguh pada komitmen dan tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugasnya. 

5. Kepemilikan 

Setiap pegawai merasa menjadi bagian dan ikut memiliki BBTPPI sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya menerima tanggung jawab personal untuk 

pencapaian kepuasan pelanggan dan sasaran Balai. 

2.7. Aspek Layanan 

BBTPPI memiliki beberapa jasa pelayanan teknis (JPT) yang terdiri dari : 

Kerjasama Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Pelatihan Teknik Operasional 

(SDM Industri), Pengujian Bahan dan Produk, Konsultasi Keteknikan, 

Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk, Kalibrasi Peralatan Mesin dan 

Laboratorium, Sertifikasi (Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen 

Lingkungan, dan Produk), Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), 

Penanganan Pencemaran, dan JPT lainnya (Audit Energi). 

52 



 

Pengembangan jasa layanan teknis tersebut dilakukan secara bertahap, 

mengikuti perkembangan dan kebutuhan dari industri terkait pelestarian 

lingkungan. Pengujian bahan dan produk merupakan jasa layanan yang telah 

dikembangkan sejak awal berdirinya lembaga ini, dan kemampuan pengujian ini 

terus dikembangkan sampai saat ini, sehingga menjadi laboratorium terakreditasi 

untuk pengujian Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib maupun pengujian 

pencemaran industri guna memenuhi persyaratan untuk permohonan sertifikasi 

produk, pembinaan dan pengawasan pencemaran industri, import,dan sebagainya. 

Selain melakukan pengujian, Balai juga melakukan penelitian dan 

pengembangan yang memfokuskan kepada teknologi pencegahan pencemaran 

industri, yang kegiatannya secara lebih intensif dilakukan sejak awal tahun 2006, 

bersamaan dengan ditetapkannya menjadi Balai Besar Teknologi Pencegahan 

Pencemaran Industri. Berbagai penelitian telah dilakukan mencakup: 

pengembangan proses produksi, efisiensi, dan kualitas produk; penelitian untuk 

mengatasi masalah teknologi produk dan proses yang dialami oleh industri; 

pembuatan prototipe dan perekayasaan peralatan dan permesinan pencegahan 

pencemaran industri; pengembangan produk baru yang dilakukan dengan 

menggunakan anggaran APBN maupun kerjasama penelitian dengan lembaga 

litbang sejenis baik di dalam maupun di luar negeri. 

Pengalaman melakukan penelitian ini selanjutnya digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan untuk memberikan jasa layanan untuk pelatihan, 

konsultasi dan rancang bangun dan perekayasaan, yang terus berkembang. 
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2.8. Kegiatan Pemasaran 

BBTPPI merumuskan program komunikasi pemasaran mereka dalam 

wujud sarana pameran yang diadakan di dalam maupun diluar negeri, selalu 

mengagendakan pameran sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Selain itu, kegiatan 

Focus Group Discussion (FGD) juga telah menjadi agenda rutin yang 

dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun dan adanya kegiatan Diseminasi 

setiap tahun. Untuk bentuk program komunikasi pemasaran lain juga diterbitkan 

company profile, leaflet dan sebagainya, yang disebarkan secara periodik, serta 

adanya road show maupun kunjungan perusahaan ke berbagai daerah.  

2.9. Klien BBTPPI 

Tabel 2. 1 

Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI 

No Perusahaan Produk 

1 PT. Berselingk Cipta Persada, Bawen Pupuk NPK Padat 

2 UD. Sinar Mandiri, Rembang Garam Konsumsi 

Beryodium 

3 PT. Mitra Insan Sarana, Tegal AMDK 

4 UD. Anugerah Tirta, Ungaran AMDK 

5 UD. Putra Bhakti, Semarang Garam Konsumsi 

Beryodium 

6 PT. Arya Kusuma Persada, Semarang AMDK 

Sumber : Renstra 2010-2014 BBTPPI Semarang 
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Data di atas merupakan beberapa pelanggan utama BBTPPI. Pelanggan 

tersebut mempergunakan jasa perusahaan, khususnya berhubungan dengan 

sertifikasi produk perusahaan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan industri dan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pemberlakuan SNI 

secara wajib, pengawasan barang beredar dan sebagainya, secara bertahap 

BBTPPI mengembangkan Lembaga Sertifikasi dengan lingkup layanan sebagai 

berikut, yaitu : LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk) BBTPPI diakreditasi KAN 

sejak tahun 2004 yang melayani industri untuk mendapatkan Sertifikat Produk 

Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) dengan lingkup : makanan dan minuman, 

dan pupuk. 

Tabel 2.2 

Sertifikasi ISO 9001 

No Nama Organisasi Lokasi Ruang Lingkup Sertifikasi 

1 PT. Rimba Partikel 

Indonesia 

Kendal – Jateng Manufacture of partikel board 

2 PT. Tiga Pilar 

Sejahtera 

Sragen – Jateng Manufacture of dried noodle 

3 PT. Pismatex Textile 

Industry 

Pekalongan – 

Jateng 

Manufacture of woven saroong 

4 PT. Pisma Putra 

Textile 

Pekalongan – 

Jateng 

Manufacture of spinning mills 

Sumber : Renstra 2010-2014 BBTPPI Semarang 
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Data pada tabel di atas, merupakan beberapa daftar  pelanggan yang 

mempergunakan jasa BBTPPI. Peran BBTPPI disini adalah sebagai konsultan 

perusahaan dalam mewujudkan standar mutu bagi perusahaan. Karena saat ini, 

Sertifikasi ISO 9001 adalah keharusan bagi pabrikasi. BISQA (BIS Quality 

Assurance) diakreditasi KAN sejak tahun 1999 merupakan lembaga di BBTPPI 

yang melayani industri untuk mendapatkan Sertikat ISO 9001:2008 (Quality 

Management System) dengan lingkup : makanan, minuman, tembakau, konstruksi, 

dan TPT. 

Tabel 2.3 

Klien Pengujian, Pengawasan Mutu Produk Dan Penanganan Pencemaran 

No Klien 

 1 Perorangan 

2 Bappedal Prop. Jateng 

3 pemerintah Kota Tegal 

4 PT. CP.Prima, Kab. Demak 

5 PT. Aorta, Semarang 

6 PT. Nisin Biscuit, Semarang 

7 PT. Ulam Tiba Halim, Semarang 

8 PT. Pepertech Indonesia, Magelang 

9 Pt. Kusuma Mulia, Solo 

10 PT. Sekar Bengawan, Karanganyar 

11 CV. Bengawan Solo, Karanganyar 

12 PT. Iskandartex, Surakarta 

Sumber : Renstra 2010-2014 BBTPPI Semarang 
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Berdasarkan Tabel 2.3 data di atas adalah berbagai klaster konsumen yang 

dimiliki oleh BBTPPI. Keberhasilan BBTPPI dalam membangun layanan 

pengujian yang lengkap dan akurat tidak terlepas dari komitmen terhadap 

pentingnya mutu layanan. Sistem manajemen yang diterapkan di Balai menjadi 

perhatian utama, sehingga pada tahun 2003 Balai mulai mempersiapkan diri untuk 

dapat diakreditasi. Pada tahun 2004 sistem manajemen mutu laboratorium 

pengujian telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada saat 

ini BBTPPI mampu memberikan layanan pengujian limbah dan lingkungan serta 

aneka komoditi. 
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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

Bab ini menyajikan hasil uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian. 

Uji ini digunakan untuk mengukur kesahihan dan kevalidan suatu item 

pertanyaan. Berikutnya adalah analisis deskriptif pada masing – masing indikator 

variabel penelitian.  Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi jawaban 

responden pada masing – masing variabel penelitian.  Hasil tersebut selanjutnya 

digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban responden mengenai kondisi 

masing – masing variabel penelitian.  

 
3.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan data kuesioner sebagai data primer, 

sehingga diperlukan langkah uji coba pertanyaan (kuesioner) untuk mengetahui 

apakah pertanyaan tersebut layak atau tidak.  Untuk mengetahui layak (sahih) dan 

tidaknya pertanyaan digunakan uji validitas.  Uji ini digunakan untuk mengukur 

kesahihan dan kevalidan suatu item pertanyaan. Kriteria keputusannya adalah 

dengan membandingkan nilai Corrected Item - Total Correlation dibandingkan 

dengan nilai r tabel (102) dengan tingkat (α) 0,05 yaitu sebesar 0,195. Kriteria 

keputusan, apabila nilai Corrected Item - Total Correlation lebih besar dari r tabel 

maka indikator layak (sahih)  dan sebaliknya (Ghozali, 2005:47). 

Sedangkan uji instrumen yang lain adalah uji reliabilitas yaitu 

berhubungan dengan masalah ketepatan dari suatu data. Untuk pengujian 

reliabilitas ditentukan dari perbandingan nilai hasil analisis dengan nilai standar 

koefisien alpha yaitu 0,60. Konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila 

 



 

mempunyai nilai alpha diatas 0,60 dan sebaliknya (Ghozali, 2005:42). 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS dapat disajikan pengujian 

validitas dan reliabilitas pada Tabel  3.1 berikut ini.  

Tabel 3.1 

Hasil Pengujian Reliabilitas dan Validitas Kuesioner 

Konstruk/Variabel Laten Reliabilitas 
(Crounbach α) 

Item 
(Indikator) 

Corrected Item - 
Total Correlation 

Kualitas kompetensi 
komunikasi petugas CS  

0,891 
X1 0,817 
X2 0,809 
X3 0,743 
X4 0,679 

Kualitas komunikasi 
berbasis TI 0,909 

X5 0,855 
X6 0,749 
X7 0,816 
X8 0,757 

Minat konsumen  0,850 
X9 0,689 
X10 0,722 
X11 0,749 

Perilaku konsumen yang 
diinginkan  0,866 

X12 0,790 
X13 0,786 
X14 0,760 

Sumber : data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan pada Tabel 3.1 dapat ditunjukkan bahwa semua indikator 

(observed) adalah valid, hal ini ditandai dengan nilai Corrected Item - Total 

Correlation > r tabel (0,195). Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua 

indikator (observed) layak digunakan sebagai indikator dari konstruk (laten 

variabel). Koefisien alpha (cronbach alpha) memiliki nilai di atas 0,60 sehingga 

dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian (konstruk) yang berupa 

variabel kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service, kualitas 

komunikasi berbasis teknologi informasi, minat konsumen dan perilaku konsumen 

yang diinginkan adalah reliabel atau memiliki reliabilitas yang tinggi, sehingga 

mempunyai ketepatan untuk dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian. 
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3.2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif 

mengenai responden penelitian ini, khususnya mengenai variabel-variabel 

penelitian yang digunakan.  Responden dalam penelitian ini adalah  Industri yang 

sudah menggunakan jasa BBTPPI Semarang dengan jumlah 102 responden.  

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis indeks, untuk 

menggambarkan penilaian responden atas item-item pertanyaan yang diajukan  

(Ferdinand, 2006: 291). Teknik skoring yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah minimum 1 dan maksimum 10, maka perhitungan indeks jawaban 

responden dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

   

.................  (5) 

dimana 

F1 adalah Frekuensi responden yang menjawab 1 

F2 adalah Frekuensi responden yang menjawab 2 

Seterusnya F10 untuk yang menjawab 10 dari skor yang digunakan dalam daftar 

pertanyaan 

 
Skala pengukuran data menggunakan skala interval, yaitu alat pengukur 

data yang dapat menghasilkan data yang memiliki rentang nilai yang mempunyai 

makna walaupun nilai absolutnya kurang bermakna. Skala ini menghasilkan 

pengukuran yang memungkinkan penghitungan rata – rata, deviasi standar, uji 

statistik parameter, korelasi dan sebagainya (Ferdinand, 2006: 262). Angka 

jawaban responden tidak berangkat dari angka 0, tetapi mulai angka 1 hingga 10, 

maka angka indeks yang dihasilkan akan berangkat dari angka 10 hingga 100 

Nilai indeks = ( (%F1x1)+ (%F2x2)+ (%F3x3)+ (%F4x4)  

+(%F5x5)+ (%F6x6)+ (%F7x7) + (%F8x8) 

+(%F9x9)+ (%F10x10))/10 
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dengan rentang sebesar 90, tanpa angka 0.  Dengan menggunakan kerangka tiga 

kotak (Three-box Method), maka rentang sebesar 90 dibagi tiga akan 

menghasilkan rentang sebesar 30 (Ferdinand, 2006: 292).  Nilai indeks yang akan 

digunakan sebagai dasar interpretasi nilai indeks, yaitu :  

- Nilai indeks  10  – 40,0 = interpertasi Rendah 

- Nilai indeks  40,01 – 70,0 = interpertasi Sedang 

- Nilai indeks 70,01 – 100  =  interpertasi Tinggi 

Berdasarkan kriteria – kriteria diatas, ditentukan indeks penilaian 

responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Selanjutnya interpretasi responden berdasarkan kuesioner tertutup pada 

penggunaan kriteria – kriteria kerangka tiga kotak  ini adalah sebagai berikut:   

a. Variabel kualitas kompetensi komunikasi petugas CS  

• Rendah =  kualitas kompetensi komunikasi petugas CS  tidak baik. 

• Sedang =   kualitas kompetensi komunikasi petugas CS  cenderung baik. 

• Tinggi =    kualitas kompetensi komunikasi petugas CS   baik. 

b. Variabel kualitas komunikasi berbasis TI 

• Rendah =  Kualitas komunikasi berbasis TI rendah. 

• Sedang =   Kualitas komunikasi berbasis TI sedang 

• Tinggi =    Kualitas komunikasi berbasis TI tinggi 

c. Variabel minat konsumen  

• Rendah =  tingkat minat konsumen rendah 

• Sedang =   tingkat minat konsumen menengah 

• Tinggi =    tingkat minat konsumen tinggi 
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d. Variabel perilaku konsumen yang diinginkan  

• Rendah =  perilaku konsumen yang diinginkan rendah 

• Sedang =   perilaku konsumen yang diinginkan sedang 

• Tinggi =    perilaku konsumen yang diinginkan tinggi 

3.2.1 Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas CS  

Empat indikator telah digunakan dalam kajian terhadap kualitas 

kompetensi komunikasi petugas CS. Tanggapan responden yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner terhadap kualitas kompetensi komunikasi petugas CS 

dimaksudkan untuk mengetahui penilaian industri terhadap variabel kualitas 

kompetensi komunikasi petugas CS yang terdiri dari beberapa indikator dalam 

kuesioner yaitu:  Mampu melakukan komunikasi secara intens (X1), Mampu 

melakukan  komunikasi dua arah (X2), Mampu melakukan komunikasi secara 

formal (X3) dan Mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan (X4), 

berikut ini uraiannya ; 

Tabel 3.2 

Kemampuan Melakukan Komunikasi Secara Intens (X1) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 71,18 
2. Tidak setuju 2 2.0 
3. Kecenderungan setuju lebih 

kecil 
1 1.0 

4. Kecenderungan setuju kecil 7 6.9 
5. Kecenderungan setuju 7 6.9 
6. Keyakinan setuju 19 18.6 
7. Kecenderungan setuju besar 17 16.7 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
26 25.5 

9. Setuju 15 14.7 
10. Sangat setuju 8 7.8 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

62 



 

Dari Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa  25.5% (26) responden menyatakan 

kecenderungan setuju sangat besar terhadap kompetensi petugas CS melakukan 

komunikasi secara intens. Adapun komunikasi secara intens tersebut meliputi 

frekuensi komunikasi yang dilakukan dalam satu periode waktu. Sedangkan 

indeks indikator petugas mampu berkomunikasi secara intens adalah 71,18,  

sehingga dapat diinterpretasikan bahwa responden mengapresiasi frekuensi 

komunikasi yang dilakukan oleh petugas CS adalah tinggi. 

Tabel 3.3 

Kemampuan Petugas Dalam Komunikasi Dua Arah (X2) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 70,29 
2. Tidak setuju 1 1.0 
3. Kecenderungan setuju lebih 

kecil 
4 3.9 

4. Kecenderungan setuju kecil 4 3.9 
5. Kecenderungan setuju 14 13.7 
6. Keyakinan setuju 12 11.8 
7. Kecenderungan setuju besar 20 19.6 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
23 22.5 

9. Setuju 19 18.6 
10. Sangat setuju 5 4.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa  22.5% (23) responden menyatakan 

kecenderungan setuju sangat besar terhadap kompetensi petugas CS melakukan 

menciptakan komunikasi dua arah.  Adapun komunikasi dua arah tersebut 

meliputi  baik atau tidaknya sebuah proses komunikasi yang interaktif dan dialog 

yang telah dilakukan oleh petugas selama ini.  Sedangkan  indeks  indikator 

petugas mampu menciptakan komunikasi dua arah adalah 70,29.  Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa responden memberikan penilaian terhadap 
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kompetensi petugas customer service dalam memberi mengelola komunikasi dua 

arah adalah tinggi. 

Tabel 3.4  

Kemampuan Petugas Dalam Melakukan Komunikasi Secara Formal (X3) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 1 1.0 67,25 
2. Tidak setuju 1 1.0 
3. Kecenderungan setuju lebih 

kecil 
5 4.9 

4. Kecenderungan setuju kecil 8 7.8 
5. Kecenderungan setuju 13 12.7 
6. Keyakinan setuju 17 16.7 
7. Kecenderungan setuju besar 14 13.7 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
22 21.6 

9. Setuju 15 14.7 
10. Sangat setuju 6 5.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa  21,6% (26) responden menyatakan 

kecenderungan setuju sangat besar kompetensi petugas customer service dalam 

melakukan komunikasi secara formal.  Adapun mampu melakukan komunikasi 

secara formal tersebut meliputi petugas mampu melakukan komunikasi sesuai 

dengan prosedur dan etika.  Sedangkan indeks indikator petugas mampu 

melakukan komunikasi yang taat prosedur dan beretika adalah 67,25.  Dari angka 

indeks tesebut dapat diartikan bahwa responden mengapresiasi kompetensi 

petugas customer service adalah sedang. 
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Tabel 3.5  

Kemampuan Petugas Dalam Mengembangkan Komunikasi Tanpa Tekanan 

(X4) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 67,45 
2. Tidak setuju 2 2.0 
3. Kecenderungan setuju lebih 

kecil 
4 3.9 

4. Kecenderungan setuju kecil 5 4.9 
5. Kecenderungan setuju 9 8.8 
6. Keyakinan setuju 21 20.6 
7. Kecenderungan setuju besar 24 23.5 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
23 22.5 

9. Setuju 11 10.8 
10. Sangat setuju 3 2.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa  23,5% (24) responden menyatakan 

kecenderungan setuju besar terhadap proses komunikasi tanpa tekanan.  Adapun 

proses komunikasi tanpa tekanan tersebut meliputi proses dan isi komunikasi 

dengan petugas adalah terbuka dan jujur serta dapat dipercaya.  Sedangkan indeks  

indikator petugas mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan adalah 

67,45.  Angka indeks ini dapat diinterpretasikan bahwa responden memiliki 

penilaian terhadap proses dan isi komunikasi dengan petugas adalah terbuka dan 

jujur serta dapat dipercaya adalah sedang. 

 
3.2.2 Kualitas Komunikasi Berbasis TI 

Empat indikator telah digunakan dalam kajian terhadap kualitas 

komunikasi berbasis TI. Tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner terhadap kualitas komunikasi berbasis TI dimaksudkan untuk 

mengetahui penilaian industri terhadap variabel kualitas komunikasi berbasis TI 
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yang terdiri dari beberapa indikator dalam kuesioner yaitu: TI mudah 

dipergunakan (X5), Rancangan design Web site (X6), TI yang berorientasi 

konsumen  (X7), dan TI yang menjamin privasi (X8), berikut ini uraiannya ;  

Tabel 3.6  

TI Mudah Dipergunakan  (X5) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 67,06 
2. Tidak setuju 1 1.0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 1 1.0 
4. Kecenderungan setuju kecil 7 6.9 
5. Kecenderungan setuju 13 12.7 
6. Keyakinan setuju 23 22.5 
7. Kecenderungan setuju besar 22 21.6 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
23 22.5 

9. Setuju 10 9.8 
10. Sangat setuju 2 2.0 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa  22,5% (23) responden menyatakan 

keyakinan setuju dan sejumlah sama yaitu 22,5 % (23) responden menyatakan 

kecederungan setuju sangat besar.  Adapun yang dimaksud dengan TI mudah 

dipergunakan adalah penilaian konsumen bahwa TI mudah dioperasionalkan 

konsumen.  Sedangkan indeks indikator TI mudah dipergunakan adalah 67,06.  

Hal tersebut, dapat diartikan bahwa responden memberi interpretasi adalah 

sedang. 

 
 
 
 
 

66 



 

Tabel 3.7  

Rancangan Design Web Site (X6) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 67,35 
2. Tidak setuju 0 0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 3 2.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 4 3.9 
5. Kecenderungan setuju 17 16.7 
6. Keyakinan setuju 20 19.6 
7. Kecenderungan setuju besar 23 22.5 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 21 20.6 
9. Setuju 12 11.8 
10. Sangat setuju 2 2.0 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa  22,5% (23) responden menyatakan 

kecenderungan setuju besar.  Yang dimaksud dengan rancangan design Web Site 

adalah tampilan design yang menarik minat konsumen untuk melakukan 

komunikasi dengan perusahaan melalui web tersebut. Adapun indeks  indikator 

rancangan design Web Site adalah 67,35.  Sehingga dapat artikan bahwa 

responden memaknai bahwa tampilan design menarik sehingga interpertasinya, 

adalah sedang. 

Tabel 3.8   

TI yang Berorientasi Konsumen (X7) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 69,41 
2. Tidak setuju 0 0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 4 3.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 2 2.0 
5. Kecenderungan setuju 15 14.7 
6. Keyakinan setuju 18 17.6 
7. Kecenderungan setuju besar 21 20.6 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 25 24.5 
9. Setuju 12 11.8 
10. Sangat setuju 5 4.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 
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Dari Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa  24,5% (25) responden menyatakan 

kecenderungan setuju sangat besar.  Yang dimaksud dengan  TI yang berorientasi 

konsumen adalah ragam isi dan fungsi TI sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen.  Adapun indeks  indikator TI yang berorientasi konsumen adalah 

69,41  yang dalam hal ini dapat diterjemahkan bahwa responden memberi 

interpretasi terhadap TI yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 

adalah sedang. 

Tabel 3.9  

TI yang Menjamin Privasi (X8) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INSEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 67,61 
2. Tidak setuju 0 0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 1 1.0 
4. Kecenderungan setuju kecil 5 4.9 
5. Kecenderungan setuju 10 9.8 
6. Keyakinan setuju 23 22.5 
7. Kecenderungan setuju besar 26 25.5 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
22 21.6 

9. Setuju 9 8.8 
10. Sangat setuju 6 5.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa  25,3% (26) responden 

menyatakan kecenderungan setuju besar.  Yang dimaksud dengan TI yang 

menjamin privasi adalah TI yang dioperasikan oleh perusahaan dijamin 

keamanannya dalam berkomunikasi.  Adapun indeks  indikator TI yang menjamin 

privasi adalah 67,61,  Angka ini dapat dimaknai bahwa responden memberi 

interpretasi terhadap TI yang menjamin privasi atau kerahasiaan dalam melakukan 

komunikasi adalah sedang. 
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3.2.3 Minat Konsumen  

Tiga indikator telah digunakan dalam kajian terhadap minat konsumen. 

Tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap minat 

konsumen dimaksudkan untuk mengetahui penilaian industri terhadap variabel 

minat konsumen yang terdiri dari tiga indikator dalam kuesioner yaitu: Mencari 

informasi  (X9), Mencoba melakukan pendekatan langsung  (X10), dan Menjadi 

rujukan prioritas dalam perencanaan pembelian  (X11), berikut ini uraiannya ; 

Tabel 3.10  

Kemampuan Pencarian Informasi (X9) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 67,61 
2. Tidak setuju 3 2.9 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 3 2.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 5 4.9 
5. Kecenderungan setuju 12 11.8 
6. Keyakinan setuju 17 16.7 
7. Kecenderungan setuju besar 24 23.5 
8. Kecenderungan setuju sangat 

besar 
25 24.5 

9. Setuju 9 8.8 
10. Sangat setuju 4 3.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa  24,5% (25) responden menyatakan 

kecenderungan setuju sangat besar.  Yang dimaksud dengan kemampuan mencari 

informasi adalah konsumen akan mempergunakan jasa perusahaan kembali dan 

berkelanjutan.  Adapun indeks indikator kemampuan mencari informasi adalah 

67,25,  yang dapat diberi makna bahwa responden menginterpretasikan bahwa 

tingkat kemampuan mencari informasi adalah sedang. 
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Tabel 3.11  

Percobaan dalam Melakukan Pendekatan Langsung (X10) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 67,25 
2. Tidak setuju 1 1.0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 4 3.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 9 8.8 
5. Kecenderungan setuju 9 8.8 
6. Keyakinan setuju 23 22.5 
7. Kecenderungan setuju besar 23 22.5 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 25 24.5 
9. Setuju 5 4.9 
10. Sangat setuju 3 2.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa  24,5% (25) responden menyatakan 

kecenderungan setuju sangat besar.  Yang dimaksud dengan mencoba melakukan 

pendekatan langsung adalah akan sebuah dorongan (motivasi) untuk melakukan 

kunjungan ke perusahaan. Adapun indeks indikator mencoba melakukan 

pendekatan langsung adalah 67,25.  Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa 

responden memberi interpretasi mencoba melakukan pendekatan langsung untuk 

dapat melakukan kunjungan ke perusahaan adalah sedang. 

Tabel 3.12  

Menjadi Rujukan Prioritas dalam Perencanaan Pembelian (X11) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0 65,59 
2. Tidak setuju 0 0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 3 2.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 8 7.8 
5. Kecenderungan setuju 8 7.8 
6. Keyakinan setuju 23 22.5 
7. Kecenderungan setuju besar 19 18.6 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 21 20.6 
9. Setuju 13 12.7 
10. Sangat setuju 7 6.9 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 
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Dari Tabel 3.12 dapat diketahui bahwa 22,5% (23) responden 

menyatakan keyakinan setuju.  Yang dimaksud dengan menjadi rujukan prioritas 

dalam perencanaan pembelian adalah setiap ada peluang untuk membeli maka 

jasa perusahaan menjadi urutan pertama yang akan dibeli (penggunakan). Adapun 

indeks indikator rujukan prioritas dalam perencanaan pembelian adalah 65,59.  

Angka ini dapat diartikan bahwa responden memberi interpretasi terhadap rujukan 

prioritas dalam setiap kesempatan untuk membeli (mempergunakan) adalah 

sedang. 

3.2.4 Perilaku konsumen yang diinginkan  

Tiga indikator telah digunakan dalam kajian terhadap perilaku konsumen 

yang diinginkan. Tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

terhadap perilaku konsumen yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui 

penilaian industri terhadap variabel perilaku konsumen yang diinginkan yang 

terdiri dari tiga indikator dalam kuesioner yaitu: Melakukan pembelian ulang  

(X12), Setia dengan perusahaan (X13), dan Mereferensikan pada pihak lain  (X14), 

sebagai mana diuraikan diberikut ini 

Tabel 3.13  

Kesediaan melakukan Pembelian Ulang (X1 2) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0.0 63,63 
2. Tidak setuju 1 1.0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 6 5.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 8 7.8 
5. Kecenderungan setuju 14 13.7 
6. Keyakinan setuju 23 22.5 
7. Kecenderungan setuju besar 23 22.5 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 17 16.7 
9. Setuju 8 7.8 
10. Sangat setuju 2 2.0 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 
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Dari Tabel 3.13 dapat diketahui bahwa  22,5% (23) responden menyatakan 

keyakinan setuju dan 22,5% (23) responden menyatakan kecenderungan setuju 

besar.  Yang dimaksud dengan melakukan pembelian ulang  di sini adalah 

mempergunakan jasa perusahaan kembali dan berkelanjutan.   Adapun indeks  

indikator tertarik adalah 63,63, yang dalam hal ini dapat dimaknai bahwa 

responden memberi interpretasi terhadap mempergunakan jasa perusahaan 

kembali dan berkelanjutan adalah sedang. 

Tabel 3.14  

Kesetiaan pada Perusahaan (X13) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 1 1.0 60,10 
2. Tidak setuju 2 2.0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 5 4.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 10 9.8 
5. Kecenderungan setuju 22 21.6 
6. Keyakinan setuju 24 23.5 
7. Kecenderungan setuju besar 16 15.7 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 13 12.7 
9. Setuju 7 6.9 
10. Sangat setuju 2 2.0 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa  23,5% (24) responden menyatakan 

keyakinan setuju terhadap indikator mencari informasi. Yang dimaksud kesetiaan 

pada perusahaan dalam hal ini adalah tidak akan berpindah dan atau 

mempergunakan jasa perusahaan pesaing walaupun bersifat coba-coba.   Adapun 

indeks indikator kesetiaan pada perusahaan adalah 60,10.  Angka ini dapat 

dimakna responden cederung menginterprestasikan bahwa tidak berpindah dan 

atau mempergunakan jasa perusahaan pesaing walaupun bersifat coba-coba adalah 

sedang. 
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Tabel 3.15  

Kesediaan Mereferensikan pada Pihak Lain (X14) 

KATEGORI FREKUENSI PROSENTASE 
(%) 

INDEKS 

1. Sangat tidak setuju 0 0.0 63,33 
2. Tidak setuju 1 1.0 
3. Kecenderungan setuju lebih kecil 5 4.9 
4. Kecenderungan setuju kecil 11 10.8 
5. Kecenderungan setuju 15 14.7 
6. Keyakinan setuju 16 15.7 
7. Kecenderungan setuju besar 27 26.5 
8. Kecenderungan setuju sangat besar 20 19.6 
9. Setuju 5 4.9 
10. Sangat setuju 2 2.0 

JUMLAH 102 100 
Sumber:  data primer yang diolah, (2011) 

Dari Tabel 3.15 dapat diketahui bahwa 26,5% (27) responden 

kecenderungan setuju besar. Yang dimaksud mengambarkan mereferensikan pada 

pihak lain dalam hal ini adalah konsumen akan selalu mempromosikan 

perusahaan kepada pihak lain (relasi) mereka. Adapun indeks indikator 

mereferensikan pada pihak lain adalah 63,33,  sehingga dapat diinterpretasikan 

bahwa responden mempromosikan perusahaan kepada pihak lain (relasi) mereka 

adalah sedang. 

 
3.3 Diskripsi Indeks 

Diskripsi indeks merupakan rangkuman dari tanggapan / penilaian 

responden secara terinci yang diperoleh melalui kuesioner dengan tipe pertanyaan 

terbuka.  Tanggapan responden mengenai apa yang ditanyakan pada kuesioner, 

dan hasilnya telah dirangkum dalam satu kalimat yang representatif, bila tidak 

dapat dirangkum atau digabungkan, maka disajikan sebagai poin tersendiri.  

Berdasarkan proses tersebut, deskriptif kualitatif berikut ini dapat memberikan 

gambaran temuan – temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel. 
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Tabel 3.16  

Deskripsi Indeks Kualitas Kompetensi Komunikasi Petugas CS 

Indikator Indeks & 
Interpretasi 

Temuan Penelitian-Penilaian Responden 

Mampu 
melakukan  
komunikasi 

secara intens 
(X1) 

71,18 
(tinggi) 

Pilihan waktu dan atau frekuensi komunikasi yang 
paling tepat  
• Minimal 1 bulan sekali, pada awal bulan; 
• Minimal seminggu sekali, dengan pilihan 

waktu di jam kerja; 
• Minimal 2 minggu sekali pada pagi hari (jam 

kerja); 
• Setelah lewat jam sibuk kantor. 

 
Mampu 

melakukan  
komunikasi dua 

arah                       
(X2) 

70,29 
(tinggi) 

Saran akan proses komunikasi dua arah yang 
dilakukan Petugas bagian CS agar sesuai harapan  
• Rutin mengadakan dialog dengan konsumen; 
• Membangun komunitas sosial; 
• Kunjungan kerja ke industri.  

 
Mampu 

melakukan 
komunikasi 

secara formal          
(X3) 

67,25 
(sedang) 

Saran etika dan prosedur formal setiap aktivitas 
komunikasi 
• Mengembangan prosedur standar pengelolaan 

komunikasi baik langsung maupun tidak 
langsung; 

• Pengembangan kemampuan dan kemauan 
petugas akan berkomunikasi dalam wujud 
bahasa Indonesia dan bahasa asing (Inggris) 

 
Mampu 

mengembangkan 
komunikasi 

tanpa tekanan          
(X4) 

67,45 
(sedang) 

Saran responden kepada para petugas CS 
• Petugas diharapkan lebih ekspresif dan murah 

senyum 
• Pengembangan program pelayanan prima  
• Pengembangan program suara konsumen 

dalam hal komunikasi untuk konsumen 
 

Rata-rata indeks 69,04 
(sedang) 

 

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan tabel di atas maka temuan penelitian berdasarkan pertanyaan 

terbuka, yang perusahaan harus perhatikan adalah Mampu melakukan  

komunikasi secara intens (X1). 
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Tabel 3. 17 

Deskripsi Indeks Kualitas Komunikasi Berbasis TI 

 
Indikator Indeks & 

Interpretasi 
Temuan Penelitian-Penilaian Responden 

TI Mudah 
Dipergunakan 

(X5) 

67,06 
(sedang) 

Saran saudara, instrumen atau alat komunikasi apa 
yang masih harus diperbaiki 
• Sebagian besar responden mengharapkan saran 

multi media berbasis internet yang masih harus 
diperbaiki 

• Mengelolaan telepon lebih terintegrasi dengan 
lebih banyak line telepon 

Rancangan 
design Web site 

 (X6) 

67,35 
(sedang) 

Rancangan design Web site yang disarankan 
• Design yang menarik dengan warna yang lebih 

menarik 
• Rancangan memberikan link ke alamat lain  

TI yang 
berorientasi 
konsumen 

(X7) 

69,41 
(sedang) 

Saran TI yang berorientasi konsumen 
• Tata letak dan tata isi yang lengkap yang sesuai 

dengan kebutuhan akan rasa ingin tahu 
konsumen  

• Selalu up dating informasi 
 

TI yang 
menjamin 

privasi 
 (X8) 

67,61 
(sedang) 

Saran responden menjamin privasi 
• Adanya PIN untuk akses khusus 
• Perlindungan atas virus komputer dan kejahatan 

internet  
Rata-rata 

Indeks 
68,36 

(sedang) 
 

Sumber: data primer yang diolah,( 2011) 

Berdasarkan tabel di atas maka temuan penelitian berdasarkan pertanyaan 

terbuka, yang perusahaan harus perhatikan adalah TI yang berorientasi konsumen 

(X7). 
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Tabel 3.18  

Deskripsi Indeks Minat konsumen 

Indikator Indeks & 
Interpretasi 

Temuan Penelitian-Penilaian Responden 

Mencari 
informasi                 

(X9) 

67,25 
(sedang) 

Sumber informasi dan saran ke depan 
• Sebagian respinden memperoleh informasi dari 

petugas dan media promosi serta internet  
• Saran ke depan perbanyak aktivitas promosi 

langsung dan tidak langsung (media massa, 
internet dll) 
 

Mencoba 
melakukan 
pendekatan 

langsung             
(X10) 

65,59 
(sedang) 

Saran untuk kerja sama 
• Ketersediaan produk (jasa) sesuai kebutuhan 

pelanggan 
• Prosedur yang mudah 
• Kembangkan model-model kerja sama dengan 

biaya terjangkau 
 

Menjadi 
rujukan 

prioritas dalam 
perencanaan 

pembelian          
(X11) 

69,31 
(sedang) 

Saran ke depan untuk menjadi lebih baik 
• Terus menerus memperbaiki mutu dengan 

mempertahankan setifikasi mutu 
• Terus memperbaiki produk berdasarkan suara 

konsumen (voice of consumer) 
 

Rata-rata 
indeks 

67,39 
(sedang) 

 

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan tabel di atas maka temuan penelitian berdasarkan pertanyaan 

terbuka, yang perusahaan harus perhatikan adalah Menjadi rujukan prioritas 

dalam perencanaan pembelian (X11) 
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Tabel 3.19  

Deskripsi Indeks Perilaku Konsumen yang Diinginkan 

Indikator Indeks & 
Interpretasi 

Temuan Penelitian-Penilaian Responden 

Melakukan 
pembelian ulang                 

(X12) 

63,63 
(Sedang) 

 

Upaya untuk mempertahankan kerja sama 
• Berupaya menjaga hubungan jangka panjang 
• Terus mempergunakan jasa perusahaan 

Setia dengan 
perusahaan             

(X13) 

60,10 
(Sedang) 

 

Alasan tetap setia 
• Kerja sama telah lama 
• Puas dengah hasil kerja perusahaan 
• Produk dan harga (biaya)  

Mereferensikan 
pada pihak lain                        

(X14) 

63,33 
(Sedang) 

 

Bentuk informasi positif kepada pihak lain 
• Perusahaan milik pemerintah yang memiliki 

intergritas dan kredibilitas yang baik 
• Cepat dan terpercaya 
• Produk lengkap dan tarif bersaing 

Rata-rata indeks 62,35 
(Sedang) 

 

 

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan tabel di atas maka temuan penelitian berdasarkan pertanyaan 

terbuka, yang perusahaan harus perhatikan adalah Melakukan pembelian ulang                 

(X12) 
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BAB IV 

UJI HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan proses serta hasil analisis data sebagai kesatuan 

langkah dalam pengujian hipotesis. Confirmatory factor analysis merupakan 

tahapan awal dalam analisis dan full model of Structural Equation Modeling 

(SEM), sebagai hasil akhir pengolahan data dalam penelitian, serta pembahasan 

hasil penelitian.  

4.1 Analisis Data 

Analisis data dan pengujian model penelitian dengan menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) akan mengikuti 7 langkah proses analisis 

(Ferdinand, 2006:39).  Tujuh langkah proses analisis SEM tersebut secara singkat 

diterangkan sebagai berikut: 

4.1.1 Langkah 1: Pengembangan Model Berdasarkan Teori 

Model penelitian yang dikembangkan didasarkan pada hasil telaah teori 

yang telah diterangkan pada bab sebelumnya. Model ini digunakan untuk 

menjawab permasalahan penelitian dan sebagai cara untuk mencapai tujuan 

penelitian. Konstruk (variabel) yang membentuk model penelitian ini juga telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya dimana variabel pembentuk model terdiri dari 5 

variabel dan indikator-indikator pembentuk variabel (konstruk) terdiri dari 14 

indikator. Model penelitian yang dibangun juga telah dirancang berdasarkan 

teknik analisis yang digunakan yaitu analisis SEM, seperti tertuang dalam metode 

penelitian. 

 



 

4.1.2 Langkah 2: Menyusun Diagram Alur (Path Diagram) 

Diagram alur (path diagram) dibentuk berdasarkan atas model penelitian 

yang telah dikembangkan dari hasil telaah teori seperti yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya.  Diagram alur yang telah terbentuk seperti tertuang dalam 

Gambar 1.3  pada Bab I, metode penelitian, digunakan sebagai salah satu proses 

estimasi dengan menggunakan program AMOS versi 16.0 

4.1.3 Langkah 3: Persamaan Struktural dan Model Pengukuran 

Model yang telah dinyatakan dalam diagram alur tersebut dikonversikan 

dalam persamaan structural (Structural Equations) dan persamaan-persamaan 

spesifikasi model pengukuran (Measurement Model).  

4.1.4 Langkah  4: Memilih Matriks Input dan Teknik Estimasi 

Matriks input yang digunakan adalah matriks kovarians sebagai input 

untuk proses operasi SEM. Pemilihan input menggunakan matriks kovarians, 

karena penelitian ini menguji hubungan kausalitas (Ferdinand, 2006:46).  Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 102 responden.  Dari hasil 

olah data yang telah dilakukan, matriks kovarians data yang digunakan terlihat 

seperti dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Sample Covariances – Estimates 

 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 
X14 2.869       
X13 2.183 3.206      
X12 2.075 2.281 2.917     
X11 1.219 1.275 1.427 3.044    
X10 1.157 1.249 1.376 2.019 2.756   
X9 1.092 1.552 1.296 2.020 1.820 3.160  
X8 .739 .922 .759 1.135 1.081 1.274 2.312 
X7 .902 1.255 1.061 1.280 1.396 1.611 1.664 
X6 1.000 1.071 .959 1.178 1.168 1.506 1.509 
X5 .637 1.111 .871 1.362 1.360 1.547 1.841 
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 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 
X4 .742 .993 .877 1.404 1.093 1.734 1.304 
X3 1.376 1.758 1.276 1.775 1.497 2.032 1.028 
X2 1.137 1.470 1.342 1.796 1.572 1.822 1.276 
X1 1.265 1.499 1.144 1.792 1.464 1.660 1.220 

 
 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

X7 2.722       
X6 1.867 2.469      
X5 2.081 1.706 2.463     
X4 1.269 1.138 1.327 2.974    
X3 1.278 1.388 1.458 1.842 4.023   
X2 1.502 1.282 1.528 2.174 2.498 3.303  
X1 1.330 1.364 1.417 1.952 2.748 2.428 3.261 

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Teknik estimasi yang digunakan adalah maximum likelihood estimation 

method dari program AMOS versi 16.0. Estimasi dilakukan secara bertahap yakni: 

a Estimasi measurement model dengan teknik confirmatory factor analysis yang 

digunakan untuk menguji unidimensionalitas dari konstruk-konstruk eksogen 

dan endogen,  

b Estimasi Structural Equation Model melalui analisis Full model untuk melihat 

kesesuaian model dan hubungan kausalitas yang dibangun dalam model. 

4.1.4.1 Analisis Faktor Konfirmatori  

Model pengukuran untuk analisis faktor konfirmatori yaitu pengukuran 

terhadap dimensi–dimensi yang membentuk variabel laten/konstruk laten dalam 

model penelitian, yaitu: kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service 

dan kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi sebagai konstruk eksogen. 

Sedangkan minat konsumen, dan perilaku konsumen yang diinginkan sebagai 

konstruk endogen. Unidimensionalitas dari dimensi-dimensi ini diuji melalui 

analisis faktor konfirmatori. 
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a. Analisis  Faktor Konfirmatori Eksogen  

Model pengukuran untuk analisis faktor konfirmatori eksogen yaitu 

pengukuran terhadap dimensi–dimensi yang membentuk variabel laten/konstruk 

laten dalam model penelitian, yaitu kualitas kompetensi komunikasi petugas 

customer service dan kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi. 

Unidimensionalitas dari dimensi-dimensi ini diuji melalui analisis faktor 

konfirmatori eksogen seperti dalam Gambar  4.1 berikut ini. 

Gambar 4.1 

 Analisis Faktor Konfirmatori Eksogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer yang diolah, (2011) 
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Berdasarkan Gambar 4.1 berupa analisis konfimatori faktor kualitas 

kompetensi komunikasi petugas customer service dan kualitas komunikasi 

berbasis teknologi informasi, dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi sebesar 

0,071 menunjukkan bahwa, hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa tidak ada 

perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi 

yang diestimasi tidak dapat ditolak. Hasil tersebut menunjukkan diterimanya 

hipotesis nol (H0) atau model ini dapat diterima, yaitu terdapat dua konstruk yang 

berbeda dengan indikator-indikatornya. Selain pengujian berdasarkan nilai 

probability perlu juga diperkuat dengan nilai – nilai yang lain, seperti pada Tabel 

4.2  berikut ini. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

Kriteria Cut of Value Hasil  Evaluasi  

Chi-Square 

Probability 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

CMIN/DF 

RMSEA 

Kecil; χ2 dengan df : 19 ; p : 5 % = 30,143 

> 0,05 

> 0,90 

> 0,90 

> 0,95 

> 0,95 

< 2,00 

< 0,08 

28,721 

0,071 

0,933 

0,873 

0,974 

0,983 

1,512 

0,071 

Baik 

Baik 

Baik  

Marginal  

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar analisis faktor konfirmatori 

pada konstruk eksogen dapat ditunjukkan bahwa model layak diuji pada tahap full 

model. Hasil perhitungan chi–square pada konstruk eksogen memperoleh nilai 
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sebesar 28,721 masih dibawah chi–square tabel untuk derajat kebebasan 19 pada 

tingkat signifikan 5 % sebesar 30,143. Nilai probabilitas sebesar 0,071 yang mana 

nilai tersebut di atas 0,05. Nilai CMIN/DF sebesar 1,512 sehingga masih dibawah 

2,00.  Nilai GFI sebesar 0,933 dan AGFI sebesar 0,873 yaitu lebih kecil dari 0,90 

(marginal). Nilai TLI sebesar 0,974 yang mana masih diatas 0,95. Nilai CFI 

sebesar 0,983 yang mana nilainya masih diatas 0,95, dan nilai RMSEA sebesar 

0,071 yang mana nilai tersebut masih dibawah 0,08.  Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa konstruk memenuhi kriteria model fit (Goodness of-Fit Indices). 

Disamping kriteria diatas observed (indikator) dari kualitas kompetensi 

komunikasi petugas customer service dan kualitas komunikasi berbasis teknologi 

informasi adalah valid, karena mempunyai nilai loading diatas 0,5 sehingga tidak 

satupun observed (indikator) yang didrop (dibuang). Hasil tersebut menunjukkan 

konstruk dapat diolah dengan full model. 

Kuat lemahnya dimensi-dimensi untuk membentuk faktor latennya dapat 

dianalisis menggunakan uji t terhadap Regression Weights  seperti tersaji pada 

Tabel 4.3 dan dengan melihat loading factor masing-masing dimensi tersebut.  

Tabel 4.3 

Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Konstruk Eksogen 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
X1 <--- Kual Komp_Kom Petg CS 1.000     
X2 <--- Kual Komp_Kom Petg CS .996 .093 10.701 *** par_1 
X3 <--- Kual Komp_Kom Petg CS 1.024 .099 10.301 *** par_2 
X4 <--- Kual Komp_Kom Petg CS .809 .095 8.498 *** par_3 
X5 <--- Kual Kom_Berbasis TI 1.000     
X6 <--- Kual Kom_Berbasis TI .842 .084 10.044 *** par_4 
X7 <--- Kual Kom_Berbasis TI .982 .077 12.690 *** par_5 
X8 <--- Kual Kom_Berbasis TI .848 .075 11.376 *** par_6 

Nilai p sebesar (***) nilainya lebih kecil dari 0.001 
Sumber: data primer yang diolah, (2011) 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4.3 di atas terlihat bahwa setiap indikator atau 

dimensi pembentuk masing-masing variabel laten menunjukkan hasil yang 

memenuhi kriteria yaitu nilai Critical Ratio (CR) >1.96 dengan Probability (P) 

lebih kecil dari pada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

indikator - indikator pembentuk variabel laten telah menunjukkan 

unidimensionalitas atau kumpulan dimensi konfirmatori faktor terjadi unidimensi 

antara indikator pembentuk suatu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, maka 

hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Secara rinci pengujian hipotesis 

penelitian akan dibahas secara bertahap sesuai dengan hipotesis yang telah 

diajukan. 

 
b. Analisis Faktor Konfirmatori Endogen 

Model pengukuran untuk analisis faktor konfirmatori endogen yaitu 

pengukuran terhadap dimensi–dimensi yang membentuk variabel laten/konstruk 

laten dalam model penelitian, yaitu minat konsumen dan perilaku konsumen yang 

diinginkan. Unidimensionalitas atau kumpulan dimensi konfirmatori faktor dari 

dimensi-dimensi ini diuji melalui analisis faktor konfirmatori endogen seperti 

dalam Gambar  4.2 berikut ini. 
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Gambar 4.2 

Analisis Faktor Konfirmatori Endogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sumber : data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan Gambar 4.2 berupa analisis konfimatori faktor minat 

konsumen dan perilaku konsumen yang diinginkan, dapat dilihat bahwa tingkat 

signifikansi sebesar 0,358 menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan 

matriks kovarians populasi yang diestimasi tidak dapat ditolak. Hasil tersebut 
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menunjukkan diterimanya hipotesis nol (H0) atau model ini dapat diterima, yaitu 

terdapat dua konstruk yang berbeda dengan indikator-indikatornya. Selain 

pengujian berdasarkan nilai probability perlu juga diperkuat dengan nilai – nilai 

yang lain, seperti pada Tabel 4.4 berikut ini. 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Model Faktor Konfirmatori Konstruk Endogen 

Kriteria Cut of Value Hasil  Evaluasi  

Chi-Square 

Probability 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

CMIN/DF 

RMSEA 

Kecil; χ2 dengan df : 8 ; p : 5 % = 15,507 

> 0,05 

> 0,90 

> 0,90 

> 0,95 

> 0,95 

< 2,00 

< 0,08 

8,817 

0,358 

0,972 

0,928 

0,995 

0,998 

1,102 

0,032 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik  

Baik  

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 
 

Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar analisis faktor konfirmatori 

pada konstruk endogen dapat ditunjukkan bahwa model layak diuji pada tahap full 

model. Hasil perhitungan chi–square pada konstruk endogen memperoleh nilai 

sebesar 8,817 masih dibawah chi–square tabel untuk derajat kebebasan 8 pada 

tingkat signifikan 5 % sebesar 15,507. Nilai probabilitas sebesar 0,358 yang mana 

nilai tersebut diatas 0,05.  Nilai CMIN/DF sebesar 1,102 sehingga masih dibawah 

2,00. Nilai GFI sebesar 0,972 yaitu lebih besar dari 0,90 dan AGFI sebesar 0,928 

yaitu lebih besar dari 0,90. Nilai TLI sebesar 0,995 yang mana masih diatas 0,95. 

Nilai CFI sebesar 0,998 yang mana nilainya masih diatas 0,95, dan nilai RMSEA 

sebesar 0,032 yang mana nilai tersebut masih dibawah 0,08. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa konstruk memenuhi kriteria model fit (Goodness of-Fit 

Indices). Disamping kriteria diatas observed (indikator) dari minat konsumen dan 

perilaku konsumen yang diinginkan adalah valid, karena mempunyai nilai loading 

diatas 0,5 sehingga tidak satupun observed (indikator) yang didrop (dibuang). 

Hasil tersebut menunjukkan konstruk dapat diolah dengan full model. 

Kuat lemahnya dimensi-dimensi untuk membentuk faktor latennya dapat 

dianalisis dengan menggunakan uji t terhadap Regression Weights  sebagaimana 

tersaji dalam Tabel 4.5 dan dengan melihat loading factor masing-masing dimensi 

tersebut.  

Tabel 4.5 

Hasil Regression Weights Faktor Konfirmatori Kontruk Endogen 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

X9 <--- Minat_Konsumen 1.000     

X10 <--- Minat_Konsumen .995 .126 7.915 *** par_1 

X11 <--- Minat_Konsumen 1.082 .132 8.182 *** par_2 

X12 <--- Perilaku Kons_yg Diinginkan 1.000     

X13 <--- Perilaku Kons_yg Diinginkan 1.035 .100 10.372 *** par_3 

X14 <--- Perilaku Kons_yg Diinginkan .939 .095 9.916 *** par_4 

Nilai p sebesar (***) nilainya lebih kecil dari 0.001 
Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa setiap indikator 

atau dimensi pembentuk masing-masing variabel laten menunjukkan hasil yang 

memenuhi kriteria yaitu nilai Critical Ratio (CR) >1.96 dengan Probability (P) 

lebih kecil dari pada 0,05. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

indikator - indikator pembentuk variabel laten telah menunjukkan 

unidimensionalitas atau kumpulan dimensi konfirmatori faktor terjadi unidimensi 
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antara indikator pembentuk suatu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. 

Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, maka 

hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima. Secara rinci pengujian hipotesis 

penelitian akan dibahas secara bertahap sesuai dengan hipotesis yang telah 

diajukan. 

4.1.4.2  Analisis Structural Equation Modeling 

Analisis selanjutnya adalah analisis Structural Equation Model (SEM) 

secara Full model yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam Structural Equation 

Model dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji 

signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi. Hasil pengolahan data untuk 

analisis SEM terlihat pada Gambar 4.3, Tabel 4.5 dan Tabel 4.7. 

  

88 



 

Gambar 4.3 

Hasil Uji  Structural Equation Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan Gambar 4.3 berupa analisis full model, dapat dilihat bahwa 

tingkat signifikansi sebesar 0,052 menunjukkan bahwa hipotesis nol (H0) yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan 

matriks kovarians populasi yang diestimasi tidak dapat ditolak. Hasil tersebut 

menunjukkan diterimanya hipotesis nol (H0)  atau model ini dapat diterima, yaitu 

terdapat lima konstruk yang berbeda, yaitu kualitas kompetensi komunikasi 

petugas customer service, kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi, minat 

konsumen dan perilaku konsumen yang diinginkan dengan indikator-indikatornya. 
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Selain pengujian berdasarkan nilai probability perlu juga diperkuat dengan nilai – 

nilai yang lain, seperti pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Full model 

 
Kriteria Cut of Value Hasil  Evaluasi  

Chi-Square 

Probability 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

CMIN/DF 

RMSEA 

χ2 dengan df : 73 ; p : 5 % = 93,945 

> 0,05 

> 0,90 

> 0,90 

> 0,95 

> 0,95 

< 2,00 

< 0,08 

86,459 

0,134 

0,892 

0,844 

0,983 

0,986 

1,184 

0,043 

Baik 

Baik 

Marginal  

Marginal  

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber: data primer yang diolah,( 2011) 

Berdasarkan hasil pengamatan pada gambar analisis full model dapat 

ditunjukkan bahwa model memenuhi kriteria fit, hal ini ditandai dengan nilai dari 

hasil perhitungan memenuhi kriteria layak full model.  Hasil perhitungan uji chi–

square pada full model memperoleh nilai chi–square sebesar 86,459 masih 

dibawah chi–square tabel untuk derajat kebebasan 73 pada tingkat signifikan  

5 % sebesar 93,945. Nilai probabilitas sebesar 0,134 yang mana nilai tersebut 

diatas 0,05. Nilai CMIN/DF sebesar 1,184 sehingga masih dibawah 2,00. Nilai 

GFI sebesar 0,892 yaitu lebih kecil dari 0,90 (marginal).  Nilai AGFI sebesar 

0,844 yaitu lebih kecil dari 0,90 (marginal). Nilai TLI sebesar 0,983 yang mana 

masih diatas 0,95. Nilai CFI sebesar 0,986 yang mana nilainya masih diatas 0,95 

dan nilai RMSEA sebesar 0,043 yang mana nilai tersebut masih dibawah 0,08. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model keseluruhan memenuhi kriteria model 

fit.  
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Kuat lemahnya dimensi-dimensi untuk membentuk faktor latennya dapat 

dianalisis dengan menggunakan uji t terhadap Regression Weights  sebagaimana 

tersaji dalam Tabel 4.7 dan dengan melihat loading factor masing-masing dimensi 

tersebut.  

Tabel 4.7 

Hasil Regression Weights Analisis Struktural Equation Modeling 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Minat_Konsumen <--- Kual Komp_Kom 
Petugas CS .507 .107 4.741 *** par_11 

Minat_Konsumen <--- Kual 
Kom_Berbasis TI .342 .108 3.155 .002 par_12 

Perilaku Kons_yg 
Diinginkan <--- Minat_Konsumen .668 .114 5.858 *** par_14 

X1 <--- Kual Komp_Kom 
Petugas CS 1.000     

X2 <--- Kual Komp_Kom 
Petugas CS 1.003 .091 10.998 *** par_1 

X3 <--- Kual Komp_Kom 
Petugas CS 1.033 .100 10.372 *** par_2 

X4 <--- Kual Komp_Kom 
Petugas CS .810 .094 8.580 *** par_3 

X5 <--- Kual 
Kom_Berbasis TI 1.000     

X6 <--- Kual 
Kom_Berbasis TI .849 .084 10.152 *** par_4 

X7 <--- Kual 
Kom_Berbasis TI .989 .077 12.793 *** par_5 

X8 <--- Kual 
Kom_Berbasis TI .849 .075 11.307 *** par_6 

X9 <--- Minat_Konsumen 1.000     
X10 <--- Minat_Konsumen .920 .110 8.351 *** par_7 
X11 <--- Minat_Konsumen 1.004 .115 8.755 *** par_8 

X12 <--- Perilaku Kons_yg 
Diinginkan 1.000     

X13 <--- Perilaku Kons_yg 
Diinginkan 1.051 .101 10.418 *** par_9 

X14 <--- Perilaku Kons_yg 
Diinginkan .943 .095 9.935 *** par_10 

Sumber : data primer yang diolah, (2011) 
Nilai p sebesar (***) nilainya lebih kecil dari 0.001 
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Berdasarkan pada Tabel 4.5, 4.6 dan Tabel 4.7 bahwa setiap indikator 

pembentuk variabel laten menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria yaitu nilai 

CR di atas 1,96 dengan P lebih kecil dari pada 0,05 dan nilai lambda atau loading 

factor yang lebih besar dari 0,5. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa  indikator-

indikator pembentuk variabel laten tersebut secara signifikan merupakan indikator 

dari faktor-faktor laten yang dibentuk. Jadi dapat disimpulkan model yang dipakai 

dalam penelitian ini dapat diterima. 

 
4.1.5  Langkah 5: Menilai Problem Identifikasi 

Problem identifikasi model pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi yang 

unik. Gejala-gejala problem identifikasi antara lain: 

 Standard error pada satu atau beberapa koefisien sangat besar. 

 Muncul angka-angka yang aneh seperti varians error yang negatif. 

 Muncul korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi (> 0,90).  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam 

penelitian ini standard error, varians error, serta korelasi antar koefisien estimasi 

berada dalam rentang nilai yang tidak menunjukkan adanya problem identifikasi. 

 
4.1.6 Langkah 6: Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

Pengujian kesesuaian model dilakukan melalui telaah terhadap kriteria 

goodness of fit. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

model yang dibangun telah memenuhi kriteria indeks pengujian kelayakan seperti 

terlihat pada Tabel 4.6. Jadi pengujian ini menghasilkan konfirmasi yang baik atas 

dimensi-dimensi faktor serta hubungan-hubungan kausalitas antar faktor. 
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4.1.6.1 Evaluasi Univariate Outlier 

Deteksi terhadap ada tidaknya univariate outlier dapat dilakukan dengan 

menentukan nilai ambang batas yang akan dikategorikan sebagai outliers dengan 

cara mengkonversi nilai data penelitian ke dalam standard score atau z-score yang 

mempunyai nilai rata-rata nol dengan standar deviasi sebesar 1,00 (Hair, et.al, 

1995, dalam Ferdinand, 2006:98). Observasi data yang memiliki nilai  z-score ≥ ± 

3,0 akan dikategorikan sebagai univariate outlier.  Hasil pengolahan data untuk 

pengujian ada tidaknya univariate outlier yang tersaji pada Tabel 4.8. Hal ini 

menunjukkan tidak adanya univariate outliers karena nilai z-score maksimum 

terbesar 2,21762 dan nilai minimum terendah adalah – 2,98409 atau nilai tidak 

ada yang ≥ ± 3,0. 

Tabel 4.8  

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data primer yang diolah, ( 2011) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(x1) 102 -2.82018 1.58838 .0000000 1.00000000 

Zscore(x2) 102 -2.75372 1.62647 .0000000 1.00000000 

Zscore(x3) 102 -2.84063 1.62461 .0000000 1.00000000 

Zscore(x4) 102 -2.73790 1.87806 .0000000 1.00000000 

Zscore(X5) 102 -2.98409 2.08886 .0000000 1.00000000 

Zscore(X6) 102 -2.36544 2.06743 .0000000 1.00000000 

Zscore(X7) 102 -2.37706 1.84488 .0000000 1.00000000 

Zscore(X8) 102 -2.59197 1.98889 .0000000 1.00000000 

Zscore(X9) 102 -2.64526 1.83302 .0000000 1.00000000 

Zscore(X10) 102 -2.73242 2.06253 .0000000 1.00000000 

Zscore(X11) 102 -2.24213 1.75009 .0000000 1.00000000 

Zscore(X12) 102 -2.54167 2.11901 .0000000 1.00000000 

Zscore(X13) 102 -2.78429 2.21762 .0000000 1.00000000 

Zscore(X14) 102 -2.54564 2.15400 .0000000 1.00000000 

Valid N (listwise) 102     
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4.1.6.2   Evaluasi Multivariate Outlier 

Evaluasi terhadap multivariate outlier perlu dilakukan karena walaupun 

data yang dianalisis menunjukkan tidak ada outlier pada tingkat univariate, 

namun observasi-observasi tersebut dapat menjadi outliers bila sudah 

dikombinasikan. Jarak  mahalanobis (The Mahalanobis Distance) untuk tiap-tiap 

observasi dapat dihitung dan akan menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-

rata semua variabel dalam sebuah ruang multidimensional (Hair, et.al, 1995; 

dalam Ferdinand, 2006:101). Jarak mahalanobis (mahalanobis distance) dihitung 

berdasarkan nilai chi-square pada derajat bebas sebesar 14 (jumlah variabel 

bebas) pada tingkat 0,01 adalah χ2 (14 ; 0,01) = 29,141 (berdasarkan tabel 

distribusi χ2 ). Jadi data yang memiliki jarak mahalonobis lebih besar dari 29,141 

adalah multivariate outliers. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

jarak mahalonobis terendah adalah 5,573 dan tertinggi adalah 26,205  (Ferdinand, 

2006:101). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat Outlier pada 

pengolahan data. Data mahalanobis distance dapat dilihat dalam Tabel 4.9 di 

bawah ini 

Tabel 4.9 

Evaluasi Multivariate Outlier 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 
56 26.205 .024 .919 
21 26.029 .026 .740 
46 23.184 .057 .936 
27 23.129 .058 .851 
… …   
…    
29 6.565 .950 .422 
70 6.167 .962 .457 
68 5.573 .976 .559 

Sumber : data primer yang diolah, (2011) 
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Apabila terjadi atau muncul outlier data tidak perlu dihilangkan dari 

analisis karena data tersebut menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dan 

tidak ada alasan khusus dari profil responden yang menyebabkan harus 

dikeluarkan dari analisis tersebut (Ferdinand, 2006:105). 

 
4.1.6.3   Uji Normalitas Data 

Pengujian data selanjutnya adalah dengan menganalisis tingkat normalitas 

data yang digunakan dalam penelitian ini.  Asumsi normalitas data harus dipenuhi 

agar data dapat diolah lebih lanjut untuk pemodelan SEM.  Normalitas univariate 

dan multivariate data yang digunakan dalam analisis ini dapat diuji normalitasnya. 

Pengujian tingkat normalitas data yang digunakan dapat dilakukan dengan 

mengamati nilai skewness. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kriteria 

critical ratio sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikansi 0,1 (10 %).  Hasil pengujian 

normalitas data ditampilkan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Normalitas Data 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
X14 2.000 10.000 -.299 -1.235 -.478 -.986 
X13 1.000 10.000 -.107 -.441 -.110 -.227 
X12 2.000 10.000 -.255 -1.052 -.362 -.746 
X11 3.000 10.000 -.216 -.891 -.544 -1.121 
X10 2.000 10.000 -.412 -1.697 -.133 -.274 
X9 2.000 10.000 -.598 -2.464 .169 .349 
X8 3.000 10.000 -.051 -.210 -.266 -.548 
X7 3.000 10.000 -.312 -1.287 -.318 -.657 
X6 3.000 10.000 -.210 -.866 -.484 -.998 
X5 2.000 10.000 -.314 -1.295 -.175 -.361 
X4 2.000 10.000 -.589 -2.430 .162 .334 
X3 1.000 10.000 -.430 -1.774 -.427 -.880 
X2 2.000 10.000 -.543 -2.240 -.324 -.667 
X1 2.000 10.000 -.555 -2.290 -.006 -.012 
Multivariate      -2.078 -.496 
Sumber : data primer yang diolah, (2011)  
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Hair et.al., (1995;dalam Ferdinand, 2006:97)  menyatakan bahwa data 

yang normal secara multivariate pasti normal pula secara univariate. Namun 

sebaliknya, jika secara keseluruhan data normal secara univariate, tidak menjamin 

akan normal pula secara multivariate. Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa tidak 

terdapat nilai C.R. (Critical Ratio) untuk skewness yang berada di luar rentang 

nilai ± 2,58. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian yang digunakan 

telah memenuhi persyaratan normalitas data atau dengan kata lain bahwa data 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. 

4.1.6.4   Evaluasi atas Multikolinearitas dan Singularitas 

Untuk melihat apakah pada data penelitian terdapat multikolineritas 

(multicollinearity) atau singularitas (singularity) dalam kombinasi-kombinasi 

variabel, maka yang perlu diamati adalah determinan dari matriks kovarians 

sampelnya. Indikasi adanya multikolinearitas dan singularitas menunjukkan 

bahwa data tidak dapat digunakan untuk penelitian. Adanya multikolinearitas dan 

singularitas dapat diketahui melalui nilai determinan matriks kovarians yang 

benar-benar kecil, atau mendekati nol (Tabachnick dan Fidell, 1998; dalam 

Ferdinand, 2006:105).  

Berdasarkan hasil pengolahan data pada penelitian ini, nilai determinan 

matriks kovarians sampel atau Determinant of Sample Covariance Matrix = 

93,134 Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai determinan matriks kovarians 

sampel adalah jauh dari nol. Sehingga data penelitian yang digunakan tidak 

terdapat multikolinearitas dan singularitas, sehingga data layak untuk digunakan. 

4.1.6.5   Uji Kesesuaian –Goodness of fit 

Pengujian kesesuaian model penelitian adalah untuk menguji seberapa 

baik tingkat goodness of fit dari model penelitian. Penilaian ini menggunakan 
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beberapa kriteria yang disyaratkan oleh SEM. Dari hasil pengolahan data 

kemudian dibandingkan dengan batas statistik yang telah ditentukan. Uji 

kesesuaian model telah ditampilkan dalam Tabel 4.6. Berdasarkan tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa dari delapan kriteria yang dipersyaratkan, terdapat enam 

diantaranya berada pada kondisi baik, dan hanya dua nilai yaitu AGFI dan GFI 

yang masih berada dalam kondisi marjinal atau dibawah nilai yang dipersyaratkan 

yaitu 0.90. Namun demikian secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa model 

penelitian ini memiliki tingkat goodness of fit yang baik. 

4.1.7 Langkah 7: Interpretasi dan Modifikasi Model 

Pengujian terhadap nilai residual mengindikasikan bahwa secara signifikan 

model yang sudah dimodifikasi tersebut dapat diterima dan nilai residual yang 

ditetapkan adalah ≤ ± 2,58 pada taraf signifikansi 10 % (Hair, et.al, 1995 

Ferdinand, 2006:71). Standardized Residual Covariance yang diolah dengan 

menggunakan program AMOS versi 16.0 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut 

ini.  

Tabel 4. 11 

Standardized Residual Covariances 

 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 
X14 .000       
X13 .037 .000      
X12 .030 -.049 .000     
X11 -.234 -.485 .169 .000    
X10 -.096 -.221 .385 .374 .000   
X9 -.605 .335 -.212 -.091 -.179 .000  
X8 -.166 .175 -.261 -.390 -.229 .103 .000 
X7 -.037 .768 .314 -.544 .206 .499 -.318 
X6 .784 .677 .458 -.237 .081 .861 -.010 
X5 -1.020 .279 -.376 -.351 .043 .262 .206 
X4 -.515 -.025 -.246 -.085 -.699 .915 1.042 
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 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 
X3 .645 1.269 .170 -.130 -.478 .537 -.797 
X2 .076 .667 .494 .064 -.156 .153 .074 
X1 .481 .766 -.097 .070 -.460 -.275 -.097 

 

sssssss X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
X7 .000       
X6 .335 .000      
X5 .017 -.248 .000     
X4 .292 .436 .456 .000    
X3 -.627 .284 -.180 -.578 .000   
X2 .123 .091 .161 .434 -.156 .000  
X1 -.381 .371 -.173 -.150 .428 -.138 .000 

 

Sumber : data primer yang diolah, (2011) 

Pada Tabel 4.11 terlihat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diterima secara signifikan dengan nilai residual ≤ ± 2,58. Oleh karena itu 

tidak perlu dilakukan modifikasi terhadap model yang diuji. 

4.2  Uji Reliabilitas Dan Variance Extract 

4.2.1 Construct Reliability 

Uji reliabilitas (reliability) menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan pengukuran kembali pada 

obyek yang sama. Nilai reliabilitas minimum dari dimensi pembentuk variabel 

laten yang dapat diterima adalah sebesar ≥ 0.70. Uji reliabilitas dalam SEM dapat 

diperoleh melalui rumus sebagai berikut (Ferdinand, 2006:70); 

                                          (Σ  Standard Loading)2 
Construct Reliability =  --------------------------------------              .................... (3) 

(Σ  Standard Loading)2 + Σ εj    
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Keterangan: 
- Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap indikator 

yang didapat dari hasil perhitungan komputer dengan program AMOS versi 
16.0 

- Σεj adalah measurement error dari tiap-tiap indikator. Measurement error 
dapat diperoleh dari 1 – standard loading. 

 

Untuk menganalisis hasil uji reliabilitas dari persamaan di atas, hasil pengujian 

dituangkan dalam bentuk tabel untuk menghitung tingkat reliabilitas indikator  

masing-masing variabel. Hasil pengolahan data ditampilkan pada Tabel 4.12. 

4.2.2 Variance Extract 

Pada prinsipnya pengukuran variance extract menunjukkan jumlah varians 

dari indikator yang diekstraksi oleh konstruk/variabel laten yang dikembangkan. 

Nilai variance extract yang dapat diterima adalah ≥ 0,50. Persamaan untuk 

mendapatkan nilai variance extract adalah (Ferdinand, 2006:71); 

                                     Σ  Standard Loading2    
Variance Extract  = ________________________    .............................. (4)  
                                (Σ Standard Loading2) + Σ εj 

Keterangan: 
- Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap indikator 

yang didapat dari hasil perhitungan komputer dengan program AMOS versi 
16.0 

- Σεj adalah measurement error dari tiap-tiap indikator. 
Untuk menilai tingkat variance extract dari masing-masing variabel laten, 

dari persamaan di atas dituangkan dalam bentuk tabel, yang menunjukkan hasil 

pengolahan data. Hasil pengolahan data Variance Extract tersebut ditampilkan 

pada Tabel 4.12 berikut ini,  
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Tabel 4. 12 

Uji Reliabilitas dan Variance Extract 

  LOADING LOADING2 ERROR 
1-

ERROR 

  

RELIABEL. VAR.EXT 
(Σ 

LOADING)2 

                

X1 0.87 0.7569 0.76 0.24 10.8241 0.8670 0.7233 
X2 0.87 0.7569 0.75 0.25       
X3 0.81 0.6561 0.66 0.34       
X4 0.74 2.1699 0.55 0.83       
JUMLAH 3.29 4.3398 2.720 1.66       
                
X5 0.92 0.8464 0.85 0.15 11.4244 0.8785 0.7368 
X6 0.78 0.6084 0.61 0.39       
X7 0.87 0.7569 0.75 0.25       
X8 0.81 2.2117 0.65 0.79       
JUMLAH 3.38 4.4234 2.860 1.58       
                
X9 0.80 0.6400 0.65 0.35 5.6169 0.8438 0.6432 
X10 0.75 0.5625 0.63 0.37       
X11 0.82 0.6724 0.68 0.32       
JUMLAH 2.37 1.8749 1.960 1.04       
                
X12 0.87 0.7569 0.75 0.25 6.6049 0.8896 0.7287 
X13 0.87 0.7569 0.75 0.25       
X14 0.83 0.6889 0.68 0.32       
JUMLAH 2.57 2.2027 2.180 0.82       

Sumber: data primer yang diolah, (2011) 

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut, terlihat bahwa tidak terdapat nilai 

reliabilitas dan variance extract yang berada di bawah batas nilai yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan sebagai observed variable bagi variabel latennya dapat dikatakan telah 

mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 

100 



 

4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian seperti 

yang diajukan pada telaah pustaka. Pengujian hipotesis didasarkan atas 

pengolahan data penelitian dengan menggunakan analisis SEM, dengan cara 

menganalisis nilai regresi seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.7 di atas. 

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menganalisis nilai C.R (Critical Ratio) 

dan nilai P (Probability) pada hasil olah data Regression Weights, dibandingkan 

dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu nilai CR (Critical Ratio) di atas 

1,96 dan nilai P (Probability) di bawah 0.05.  Apabila hasilnya menunjukkan nilai 

yang memenuhi syarat tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat 

diterima. Secara rinci pengujian hipotesis penelitian akan dibahas secara bertahap 

sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Pada penelitian ini diajukan empat 

hipotesis yang selanjutnya pembahasannya dilakukan dibagian berikut ini. 

Hipotesis I pada penelitian ini adalah kualitas kompetensi komunikasi 

petugas customer service berpengaruh positip terhadap minat konsumen, sehingga 

semakin tinggi kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service, maka 

semakin tinggi minat konsumen. Berdasarkan data dari hasil pengolahan data 

diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) untuk pengaruh antara variabel kualitas 

kompetensi komunikasi petugas customer service seperti terlihat pada Tabel 4.7 

adalah sebesar 4,741 dengan nilai P (Probability) sebesar 0,000. Kedua nilai ini 

menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 1,96 untuk CR (Critical 

Ratio) dan dibawah 0.05 untuk nilai P (Probability). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini dapat diterima. 
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Hipotesis II pada penelitian ini adalah kualitas komunikasi berbasis 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap minat konsumen, sehingga 

semakin tinggi kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi maka semakin 

tinggi minat konsumen. Berdasarkan hasil dari pengolahan data diketahui bahwa 

nilai CR (Critical Ratio) untuk hubungan antara kualitas komunikasi berbasis 

teknologi informasi dengan minat pelanggan adalah sebesar 3,155 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0,002. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 1,96 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0,05 untuk nilai P 

(Probability). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis II pada penelitian ini 

dapat diterima. 

Hipotesis III pada penelitian ini adalah minat konsumen berpengaruh 

positif terhadap perilaku konsumen yang diinginkan, sehingga semakin tinggi 

minat konsumen  maka semakin tinggi perilaku konsumen yang diinginkan.  

Berdasarkan hasil dari pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) 

untuk hubungan antara minat konsumen dengan perilaku konsumen yang 

diinginkan adalah sebesar 5,858 dengan nilai P (Probability) sebesar 0,000. Kedua 

nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat, yaitu diatas 1,96 untuk CR 

(Critical Ratio) dan dibawah 0,05 untuk nilai P (Probability). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis III pada penelitian ini dapat diterima. 

Selanjutnya hasil uji dari tiap-tiap hipotesis di atas akan disajikan secara 

ringkas pada Tabel 4.13 tentang kesimpulan hipotesis di bawah ini. 
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Tabel 4.13 

Hasil Uji Hipotesis 

 HIPOTESIS Nilai CR 
dan P 

HASIL 
UJI 

Hipotesis 1  Kualitas kompetensi komunikasi 
petugas customer service 
berpengaruh positip terhadap minat 
konsumen 

CR = 4,741  
P    = 0,000 

Diterima 

Hipotesis 2  Kualitas komunikasi berbasis 
teknologi informasi berpengaruh 
positip terhadap  minat konsumen 

CR = 3,155 
P    = 0.002 

Diterima 

Hipotesis 3  Minat konsumen berpengaruh 
positip terhadap perilaku konsumen 
yang diinginkan 

CR = 5,858 
P    = 0,000 

Diterima 

Keterangan: CR adalah Critical Ratio dan P adalah probability (lihat Tabel 4.7) 
Sumber: data primer yang diolah, (2011) 
 
4.4 Pembahasan  

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan hipotesis yang 

didasarkan atas analisis data yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya, 

dimana hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima. 

Selanjutnya dirumuskan pembahasan terhadap tiga hipotesis ini; 

4.4.1 Hipotesis 1 

Pada hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) 

untuk pengaruh antara variabel kualitas kompetensi komunikasi dengan minat 

konsumen seperti terlihat pada Tabel 4.7 adalah sebesar 3,352 dengan nilai P 

(Probability) sebesar 0,000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 1,96 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0,05 untuk nilai P 

(Probability). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini 

dapat diterima.  Oleh karena itu, penelitian ini telah membuktikan dan selanjutnya 

menyimpulkan bahwa kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service 
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(CS) BBTPPI Semarang berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk 

mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. Sehingga semakin tinggi kualitas 

kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh petugas customer service (CS) 

BBTPPI Semarang, maka semakin tinggi minat konsumen untuk mempergunakan 

jasa BBTPPI Semarang.  

 
4.4.2 Hipotesis 2 

Berdasarkan pada nilai CR (Critical Ratio) dan nilai P (Probability) 

seperti pada pengukuran Regression Weights (lihat Tabel 4.7) didapatkan hasil 

sebagai berikut, di mana nilai CR (Critical Ratio)  adalah 2,033, dan nilai P 

(Probability) adalah 0,042. Kedua hasil tersebut memperlihatkan bahwa hasil 

yang memenuhi syarat, yaitu diatas 1,96 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 

0,05 untuk nilai P (Probability). Hasil ini sekaligus menyimpulkan bahwa 

hipotesis 2 pada penelitian ini dapat diterima. Selanjutnya menyatakan bahwa 

Kualitas komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI)  BBTPPI Semarang 

berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk mempergunakan jasa 

BBTPPI Semarang. Semakin tinggi kualitas komunikasi pemasaran berbasis 

Teknologi Informasi (TI)  yang dipergunakan BBTPPI Semarang, maka semakin 

tinggi minat konsumen untuk mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. 

 

4.4.3 Hipotesis 3 

Pada hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai CR (Critical Ratio) 

untuk pengaruh antara variabel minat konsumen dengan perilaku konsumen yang 

diinginkan seperti terlihat pada Tabel 4.7 adalah sebesar 6,050 dengan nilai P 
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(Probability) sebesar 0,000. Kedua nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi 

syarat, yaitu diatas 1,96 untuk CR (Critical Ratio) dan dibawah 0,05 untuk nilai P 

(Probability). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 pada penelitian ini 

dapat diterima.  Oleh karena itu, penelitian ini telah membuktikan dan selanjutnya 

menyimpulkan bahwa Minat konsumen berpengaruh positip terhadap perilaku 

konsumen yang diinginkan. Semakin kuat minat konsumen untuk 

mempergunakan jasa BBTPPI Semarang, maka semakin kuat perilaku konsumen 

untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan BBTPPI Semarang.  

105 



BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Kesimpulan Hipotesis Penelitian 

Merujuk pada hasil penelitian, maka penelitian ini merumuskan beberapa 

kesimpulan bahwa  

1. Kualitas kompetensi komunikasi petugas customer service (CS) BBTPPI 

Semarang berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk 

mempergunakan jasa BBTPPI Semarang. Sehingga semakin tinggi kualitas 

kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh petugas customer service (CS) 

BBTPPI Semarang, maka semakin tinggi minat konsumen untuk 

mempergunakan jasa BBTPPI Semarang.  

2. Kualitas komunikasi berbasis Teknologi Informasi (TI)  BBTPPI Semarang 

berpengaruh positif terhadap minat konsumen untuk mempergunakan jasa 

BBTPPI Semarang. Semakin tinggi kualitas komunikasi pemasaran berbasis 

Teknologi Informasi (TI)  yang dipergunakan BBTPPI Semarang, maka 

semakin tinggi minat konsumen untuk mempergunakan jasa BBTPPI 

Semarang. 

3. Minat konsumen berpengaruh positip terhadap perilaku konsumen yang 

diinginkan. Semakin kuat minat konsumen untuk mempergunakan jasa 

BBTPPI Semarang, maka semakin kuat perilaku konsumen untuk memenuhi 

apa yang menjadi keinginan BBTPPI Semarang.  

 



 

5.1.2. Kesimpulan Masalah Penelitian 

Kesimpulan atas masalah penelitian didasarkan atas temuan permasalahan 

penelitian yang teridentifikasi dan tersusun pada Bab 1. Dimana tujuan dari 

penelitian ini adalah mencari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini  yaitu Bagaimana meningkatkan minat konsumen agar perilaku 

konsumen yang diinginkan meningkat sesuai dengan harapan Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI)? Hasil dari temuan 

penelitian ini berdasarkan hasil analisis data yang tergambar pada grafik analisis 

full model (Gambar 4.3) membuktikan dan memberi kesimpulan. Di mana untuk 

menjawab persoalan tersebut melalui  2 (dua) proses dasar untuk meningkatkan 

perilaku konsumen yang diinginkan sesuai dengan harapan Balai Besar Teknologi 

Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) antara lain, yaitu: 

1. Hal terpenting pada proses alur hasil penelitian adalah memberikan jawaban 

dan gambaran akan sebuah mekanisme dan proses konstruktif tentang 

bagaimana meningkatkan perilaku konsumen yang diinginkan BBTPPI 

melalui minat konsumen.  Berdasarkan pada analisis full model menunjukkan 

kualitas kompetensi komunikasi petugas CS, merupakan proses dasar pertama 

yang dapat dipilih perusahaan untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan 

mereka. Bagi BBTPPI, peran  petugas CS menjadi ukuran penting akan baik 

dan tidaknya sebuah perusahaan secara umum dan menyeluruh. Petugas CS 

menentukan bagaimana minat konsumen dapat dibangun oleh BBTPPI. Jika 

minat tidak dapat dibangun maka harapan BBTPPI tidak akan dapat tercapai. 

Berikut ini sebuah alur proses dasar kedua yang dapat mewujudkan perilaku 

konsumen yang diinginkan BBTPPI, 
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Gambar 5.1  

Proses Alur Dasar Kedua yang Dapat Mewujudkan Harapan Perusahaan 

 

 

 

Sumber ; dikembangkan untuk penelitian ini, (2011) 

 
2. Pengelolaan komunikasi berbasis teknologi informasi yang kualitas harus 

menjadi strategi dalam mewujudkan efektifitas kunjungan penjualan. 

Pengelolaan kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi merupakan 

sebuah rute penting sebagai alur dasar kedua yang harus dilewati oleh 

BBTPPI. Minat konsumen lahir dari mekanisme dan proses pengelolaan 

kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi. Pada akhirnya perilaku 

konsumen yang akan dapat terwujud sesuai dengan harapan BBTPPI. 

Dimesionalisasi kualitas komunikasi berbasis teknologi informasi seperti TI 

mudah dipergunakan, Rancangan design Web site, TI yang berorientasi 

konsumen, dan TI yang menjamin privasi merupakan sebuah langkah awal 

yang baik bagi pencapaian minat konsumen. Begitu pentingnya komunikasi 

berbasis teknologi informasi diidentifikasi sebagai elemen penting dalam 

membentuk perilaku konsumen. Berikut ini sebuah alur proses dasar ketiga 

yang dapat mewujudkan perilaku konsumen yang diinginkan BBTPPI 

Minat 

Konsumen 

 

Kompetensi 

Komunikasi 

  

Perilaku  

Konsumen 
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Gambar 5.2  

Proses Alur Dasar Ketiga yang Dapat Mewujudkan Harapan Perusahaan 

 

 

 

 

Sumber ; dikembangkan untuk penelitian ini, (2011) 

5.2. Saran  

5.2.1. Saran dan Implikasinya terhadap Penguatan Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan sebuah luaran penting (out come) dari setiap 

bagi setiap penelitian, dimana implikasi teoritis memberikan sebuah penguatan 

yang dipergunakan dalam penelitian ini, baik itu rujukan penelitian terdahulu 

dengan temuan penelitian ini.  Implikasi teoritis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini bermaksud memperkuat dukungan atas beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan pada studi ini seperti pada pengukuran kualitas 

kompetensi komunikasi petugas CS, kualitas komunikasi berbasis teknologi 

informasi, minat konsumen dan perilaku konsumen yang diinginkan. Beberapa 

dukungan diberikan secara khusus pada beberapa studi rujukan sebagai berikut : 
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1. Saran dan Implikasi terhadap Penguatan Teoritis Pertama 

 Littlejhon dan Foss, (2009 : 101) memberikan rujukan penting dalam 

membangun sebuah efektivitas komunikasi jangka panjang yaitu Teori penilaian 

sosial berfokus pada bagaimana membuat penilaian mengenai pernyataan yang 

didengar. Teori ini mencoba untuk memperkirakan bagaimana menilai pesan dari 

orang dan bagaimana penilaian ini akan berpengaruh pada sistem keyakinan.  

Bagi Aggarwal et al (2005:16-29); Cempakasari dan Yoestini (2003:67-84) Unsur 

Kualitas kompetensi komunikasi petugas CS seharusnya menjadi anteseden dan 

memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap perilaku konsumen di masa yang 

akan datang. 

Penelitian ini melahirkan sebuah penyempurnaan yang bersifat 

memperkuat justifikasi penelitian terdahulu. Beberapa bentuk penyempurnaan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel penelitian yang diuji, di mana penelitian ini mengembangkan kajian 

pengaruh kompetensi komunikasi petugas CS terhadap perilaku konsumen 

yang dinginkan dengan di mediasi minat konsumensebagai variabel 

intervening 

b. Dimensionalisasi yang dipergunakan dalam mengukur konstruk kompetensi 

komunikasi petugas CS berbeda, dimana penelitian ini mempergunakan 

seperti, Mampu melakukan  komunikasi secara intens (X1), Mampu 

melakukan  komunikasi dua arah (X2), Mampu melakukan komunikasi secara 

formal (X3), dan Mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan (X4). 
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Selain itu pilihan obyek penelitian ini berbeda dengan penelitian rujukan yaitu 

jasa 

c. Studi ini memperkuat penelitian Grant (2004:412); Kilic dan Dursun,                                          

(2007:1-7)  dan sejalan dengan Wagner dan Krause, 2009: 3161–3177), 

Hollenbeck et al (2009:125–136), Sharma dan Sheth, (2010: 121–129) bahwa 

penelitian pengaruh kompetensi komunikasi petugas CS terhadap perilaku 

konsumen dengan di mediasi minat konsumen telah mendapatkan justifikasi 

dukungan secara empirik. Sehingga hasil penelitian rujukan dan penelitian ini 

dapat diaplikasikan pada persoalan-persoalan yang sama. 

 
2. Saran Terhadap PenguatanTeoritis Kedua 

Harold Adams Innis dalam Littejohn (2009:411) memberikan rujukan 

penting yang akan pendekatan media komunikasi. Di mana media komunikasi 

adalah intisari peradaban dan bahwa sejarah diarahkan oleh media yang menonjol 

pada masanya. Ellis dalam littlejohn (2009:411) juga mencatat bahwa media yang 

terbesar pada suatu waktu akan membentuk perilaku dan pemikiran. Ketika media 

berubah, demikian juga cara pikir kita, cara kita mengatur informasi dan 

berhubungan dengan orang lain. Pada penelitian terdahulu sebagaimana studi Hou 

et al (2008: 363-380); Smith et al (2008,  311–333) memberikan dasar rujukan 

penting pada studi ini. Penelitian tersebut dirumuskan untuk menjawab 

permasalahan yang berkaitan dengan peran komunikasi berbasis teknologi 

informasi (TI) terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam membangun minat 

dan menghasilkan perilaku.   
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Penelitian ini melahirkan sebuah penyermpurnaan yang bersifat 

memperkuat justifikasi penelitian terdahulu. Beberapa bentuk penyempurnaan 

dalam penelitian ini adalah 

1. Mengukur secara lebih mendalam pengaruh komunikasi berbasis teknologi 

informasi terhadap minat konsumen, penelitian ini juga mengkaji 

pengaruh komunikasi berbasis teknologi informasi terhadap perilaku 

konsumen yang diinginkan  dengan di mediasi minat konsumen sebagai 

variabel intervening. 

2. Memasukan unsur pengukuran kualitas komunikasi berbasis teknologi 

informasi (TI) yaitu TI mudah dipergunakan (X5), Rancangan design Web 

site (X6), TI yang berorientasi konsumen  (X7), dan TI yang menjamin 

privasi (X8)   

3. Studi ini  memperkuat penelitian Ribbink et al (2004:446-456); Potluri 

(2008:59-64) bahwa penelitian pengaruh komunikasi berbasis teknologi 

informasi (TI) terhadap minat konsumen adalah telah mendapatkan 

justifikasi dukungan secara empirik. Sehingga hasil penelitian rujukan dan 

penelitian ini dapat diaplikasikan pada persoalan-persoalan yang sama. 

 
5.2.2. Saran Terhadap Perusahaan 

Penelitian ini memperoleh beberapa bukti analisis data berdasarkan atas 

temuan penelitian (hasil pengujian SEM secara full model dan analisis indeks). 

Hasil dari temuan penelitian dapat direkomendasikan beberapa implikasi 

kebijakan sesuai dengan prioritas yang dapat diberikan sebagai masukan atau 
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saran bagi pihak manajemen.  Berikut ini diuraikan beberapa saran alternatif yang 

bersifat strategis, 

1. Prioritas Pertama Kebijakan Perusahaan 

Kompetensi komunikasi petugas CS berdasarkan hasil analisis data (full 

model) dan indeks (rata-rata 69,04) merupakan variabel yang DOMINAN 

yang mampu mempengaruhi peningkatan minat konsumen dan pada akhirnya 

perilaku konsumen. Penelitian ini memberikan masukan kepada para 

pengambil keputusan di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri (BBTPPI) yaitu  

a. Mampu melakukan  komunikasi secara intens (X1),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah secara berkala dan terus menerus 

melakukan kegiatan komunikasi baik langsung dan tidak langsung 

menginformasikan hal terbaru (program), misalnya satu minggu sekali 

pada jam kerja dan atau minimal satu bulan sekali 

b. Mampu melakukan  komunikasi dua arah (X2),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah 1). Mengembangkan dan 

menyediakan kotak saran untuk menampung informasi yang dapat 

dilakukan secara interaktif dan bersifat cepat dalam penyelesaian.             

2). Selain itu dikembangkan dibentuk komunitas pelanggan BBTPPI 

seperti diadakan acara program Gathering yaitu mengundang para 

pengguna jasa untuk berkumpul dalam suasana yang kekeluargaan dengan 

maksud untuk menjelaskan banyak hal  pada pengguna akan kinerja 
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BBTPPI (pengguna memiliki sebagai barrier atas produk pesaing) 

sekaligus media komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. 

c. Mampu melakukan komunikasi secara formal (X3),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah perlu adanya standar operasi 

yang mengatur lebih baik bagaimana perilaku dan aktivitas berkomunikasi 

yang lebih santun dan yang paling penting terstandardisasi. Selain itu 

pengembangan kemampuan dan kemauan petugas akan berkomunikasi 

dalam wujud bahasa Indonesia dan bahasa asing (Inggris) 

d. Mampu mengembangkan komunikasi tanpa tekanan (X4). 

Implikasi yang direkomendasikan adalah perlu adanya sikap yang terbuka 

yang harus ditanamkan oleh pihak manajemen kepada setiap petugas 

dalam melayani. Keterbukaan dalam sikap merupakan cerminan 

akuntabilitas dan profesionalisme. 

2. Prioritas Kedua Kebijakan Perusahaan 

Komunikasi berbasis teknologi informasi berdasarkan hasil analisis data (full 

model) dan indeks (rata-rata 68,36) merupakan variabel yang KEDUA yang 

mampu mempengaruhi peningkatan minat konsumen dan pada akhirnya 

perilaku konsumen. Penelitian ini memberikan masukan kepada para 

pengambil keputusan di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran 

Industri (BBTPPI) yaitu  

a. TI mudah dipergunakan (X5),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah Pihak manajemen BBTPPI 

seharusnya lebih bersikap bijak dengan memperbaiki dan meningkatkan 

114 



 

komunikasi berbasis TI melalui kemudahan dalam memakai. Dimana 

langkah kongkritnya adalah BBTPPI tidak hanya menyediakan sistem 

operasi yang familier seperti Window. Demikian dengan sistem 

komunikasi telepon dan fax harus terintegrasi dengan baik 

b. TI yang berorientasi konsumen  (X6),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah akses dan informasi yang selalu 

update pada TI yang dipergunakan perusahaan. Demikian juga teknologi 

komunikasi di mana setiap bagian perusahaan sudah ter on line dengan 

integral 

c. TI yang menjamin privasi (X7),   

Implikasi yang direkomendasikan adalah jaminan bahwa jaringan telepon, 

fax dan lain-lain aman (privasi) dari pihak-pihak yang tidak diinginkan 

oleh kedua belah pihak. Misalnya memberikan password (PIN) bagi 

pelanggan untuk mengakses hal-hal yang dikategorikan rahasia pada web 

d. Rancangan design Web site (X8), 

Implikasi yang direkomendasikan adalah merancang dengan warna yang 

menarik dan fitur yang lengkap dan terintergrasi dengan akses lain seperti 

yahoo dll. 

3. Prioritas Ketiga Kebijakan Perusahaan 

Minat konsumen berdasarkan hasil analisis data dan indeks merupakan 

variable yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini 

memberikan masukan kepada para pengambil keputusan di Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) yaitu  
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1. Menjadi rujukan prioritas dalam perencanaan pembelian  (X9) 

Implikasi yang direkomendasikan adalah melakukan komunikasi baik 

melalui petugas SC, program pemasaran dan IT secara agresif tentunya 

dengan melihat prospek yang jelas dan tepat secara berkala. Selain itu 

melakukan roadshow ke wilayah yang  dianggap potensi bagi perusahaan. 

2. Mencari informasi  (X10),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah mengembangkan satgas khusus 

yang bertugas untuk memberikan informasi termasuk di dalamnya 

kesiapan memberikan untuk memenuhi undangan presentasi perusahaan 

yang tertarik 

3. Mencoba melakukan pendekatan langsung  (X11),  

Implikasi yang direkomendasikan adalah mengundang secara khusus para 

pelanggan dan calon pelanggan untuk mengikuti setiap even perusahaan 

dengan fasilitas disediaankan oleh perusahaan. 

5.3. Rekomendasi Penelitian  

Beberapa agenda penelitian mendatang yang dapat diberikan dari penelitian ini 

antara lain, adalah : 

1. Penelitian ke depan perlu mengupayakan agar instrumen pengujian kesesuaian 

model penelitian dapat memenuhi setidak-tidaknya delapan kriteria atau 

dengan kata lain Goodness of fit index (GFI) dan Adjusted Goodness of Fit 

Index (AGFI) meningkat dari marginal menjadi baik,  misalnya  ke depan 

perlu memperluas dan menambah jumlah responden dalam penelitian yang 

akan datang.  Atau melakukan penambahan dan pengurangan baik variabel 
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dan indikator dalam penelitian ini. Sehingga hasil penelitian yang akan datang 

diharapkan menjadi lebih baik dan mampu penyempurnakan kekurangan atau 

keterbatasan dalam penelitian ini 

2. Penelitian mendatang menyempurnakan permodelan penelitian ini dengan 

memasukan variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini, seperti variabel 

program pemasaran, merek, kepuasan, harga promosi dan reputasi  

sebagaimana dalam studi Reid et al (2005: 11–23); Opara et al (2010;.291-

300); Kim et al (2009: 67–80); Stammerjohan et al (2005:55-65) dimana pada 

studi ini tidak diuji. 

3. Penelitian mendatang hendaknya mengarahkan pada pemilihan sampel yang 

lebih homogen atau sempit, misal pada penguna jasa pada satu jenis industri 

dan pada wilayah pemasaran yang sangat potensi namun tidak terkelola 

dengan baik, sehingga informasi dari hasil penelitian dapat menjadi implikasi 

yang lebih baik bagi meningkatkan perilaku konsumen pada Balai Besar 

Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI). 
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