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BAB III 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN WORD OF MOUTH 

COMMUNICATION TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA 

(Studi Pada Konsumen Ella Skincare Surakarta) 

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah diolah menggunakan 

Microsoft Excel dan SPSS for windows vercion 16.0. Data yang akan diuraikan ini 

merupakan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada  100 responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen Ella Skincare. Data hasil kuesioner 

dijabarkan secara deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Adapun 

data yang dijabarkan berkaitan dengan identitas responden dan tanggapan responden 

tentang variabel penelitian yaitu Kualitas Pelayanan, Word of Mouth Communication 

dan Keputusan Penggunaan. 

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas  

Penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dalam proses pengolahan 

data. Uji validitas dan uji reliabilitas diharuskan karena instrumen dalam kuesioner 

harus valid dan reliabel sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian pun dapat valid 

dan reliabel. 

 Uji validitas dalam proses analisis data bertujuan untuk mengetahui valid atau 

tidaknya instrumen penelitian tersebut. Valid diartikan bahwa instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabel diartikan jika 

instrumen tersebut apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama 
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dapat menghasilkan data yang sama pula atau disebut juga uji konsistensi variabel. 

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari indikator – indikator dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS (Statictical Program for Social Science) versi 16.0. Berikut ini 

adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas indikator – indikator dari variabel 

penelitian, dapat dilihat pada tabel – tabel dibawah ini : 

3.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen 

(alat ukur/indikator). Valid dapat diartikan instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil insturmen dapat dikatakan valid apabila 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2009:172). Pengujian instrumen menggunakan 100 

responden sebagai sampel dengan tujuan tiap pertanyaan dalam kuesioner benar – 

benar memiliki tingkat validitas yang dapat diandalkan karena nilai r tabel yang 

dimaksud cukup tinggi.  

 Uji validitas digunakan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel. 

Adapun r hitung adalah hasil output analisis SPSS padad kolom corrected item total 

correltion. Sedangkan nilai r tabel diperoleh dengan menghitung degree of freedom 

(df) = n-2, pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 responden maka 

df = n-2 adalah 100-2=98, dengan taraf signifikasi 5% atau 0,1 maka r tabelnya adalah 

0,1966. Kaidah yang berlaku adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid 
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b. Jika r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

Berikut data yang disajikan adalah hasil uji validitas dari variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) dapat dilihat pada tabel 3.1 : 

Tabel 3. 1 

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Kebersihan ruangan di Ella Skincare 0,473 0,1966 Valid 

2. Kualitas Peralatan yang digunakan 0,414 0,1966 Valid 

3. Penampilan Karyawan Ella Skincare 0,549 0,1966 Valid 

4. Keragaman perawatan yang ada di Ella 

Skincare 

0,421 0,1966 Valid 

5. Kecepatan Karyawan dalam memberikan 

pelayanan 

0,622 0,1966 Valid 

6 Kecepatan karyawan dalam menanggapi 

keluhan dan kritikan 

0,636 0,1966 Valid 

7 Kecepatan karyawan dalam mengatasi 

keluhan dan kritikan 

0,681 0,1966 Valid 

8 Keramahan karyawan terhadap konsumen 0,646 0,1966 Valid 

9 Kemampuan dalam memahami kebutuhan 

konsumen 

0,698 0,1966 Valid 

10 Kemampuan dalam membantu kesulitan 

konsumen 

0,685 0,1966 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa angka r hitung pada semua item yang 

digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Pelayanan  (X1) lebih besar dari angka r 

tabel sebesar 0,1966 atau dengan kata lain r hitung ≥ r tabel. Sehingga dapat  diambil 

kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) adalah valid yaitu semua indikator dapat digunakan untuk menanyakan 

atau mengukur variabel Kualitas Pelayanan. 
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Adapun hasil perhitungan validitas untuk variabel Word of Mouth (X2) dapat 

dilihat pada tabel 3.2 : 

Tabel 3. 2 

Hasil Uji Validitas Word of Mouth Communication 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Frekuensi WOM 0,470 0,1966 Valid 

2. Tingkat kepercayaan terhadap sumber 

informasi 

0,595 0,1966 Valid 

3. Jenis pesan yang disampaikan  0,677 0,1966 Valid 

4. Kemampuan mempengaruhi 0,606 0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa angka r hitung pada semua item dapat 

digunakan untuk mengukur variabel word of mouth (X2) lebih besar dari angka r tabel 

sebesar 0,1966 atau dengan kata lain r hitung > r tabel. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel word of 

mouth (X2) semuanya valid. Artinya semua indikator dapat digunakan untuk mengukur 

variabel WOM. 

Adapun hasil perhitungan validitas untuk variabel keputusan penggunaan jasa 

(Y) dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini : 
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Tabel 3. 3  

Hasil Uji Validitas Keputusan Penggunaan Jasa 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Kesesuaian dengan kebutuhan 0,678 0,1966 Valid 

2. Waktu yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan 

0,557 0,1966 Valid 

3. Kemantapan ketika menggunakan jasa 0,726 0,1966 Valid 

4. Prioritas Pilihan 0,770 0,1966 Valid 

5. Perasaan setelah menggunakan 0,716 0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat bahwa angka r hitung pada semua item dapat 

digunakan untuk mengukur variabel keputusan penggunaan jasa (Y) karena lebih besar 

dari angka r tabel (0,1966) atau dengan kata lain r hitung > r tabel. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa semua item yang digunakan untuk mengukur variabel 

keputusan penggunaan jasa (Y) semuanya valid. Artinya semua indikator dapat 

digunakan untuk mengukur variabel keputusan penggunaan jasa. 

3.1.2 Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Reliabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan dalam mengumpulkan data karena instrumen tersebut 

sudah dinilai baik untuk digunakan. Kuesioner akan dikatakan reliabel apabila jawaban 

– jawaban yang diberikan oleh responden pada pertanyaan – pertanyaan yang diajukan 

dapat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu.  
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Dalam penelitian ini menggunakan SPSS yang memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Kaidah – kaidah dalam 

pengambilan keputusan untuk melakukan uji reliabilitas adalah sebagai berikut : 

1. Jika angka Cronbach Alpha  melebihi 0,60 (Cronbach Alpha > 0,60) maka, dapat 

diartikan bahwa variabel tersebut reliabel. 

2. Jika angka Cronbach Alpha kurang dari 0,60 (Cronbach Alpha < 0,60) maka, dapat 

diartikan bahwa variabel tersebut tidak reliabel. 

Berikut hasil uji reliabilitas dari variabel – variabel penelitian yaitu Kualitas 

Pelayanan (X1), WOM (X2) dan keputuasn penggunaan jasa (Y) sebagai berikut :  

Tabel 3. 4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Alpha Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,866 0,60 Reliabel 

Word of Mouth 

Communication (X2) 
0,769 0,60 Reliabel 

Keputusan penggunaan 0,864 0,60 Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Berdasarkan tabel 3.4, menunjukkan bahwa semua variabel yaitu Kualitas 

Pelayanan (X1), WOM (X2), dan Keputuan Penggunaan Jasa (Y) hasil perhitungan 

alpha pada setiap variabelnya bernilai lebih besar dari 0,60 (Cronbach alpha ≥ 0,60) 

sehingga semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner memiliki kesamaan hasil 

dalam waktu yang berbeda (reliabel) serta data yang dihasilkan juga akurat sehingga 
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layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Apabila indikator tersebut ditanyakan 

kembali kepada responden yang sama maka jawabannya masih sama. 

3.2 Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian 

Untuk dapat menganalisis jawaban responden atas variabel – variabel yang diuji, 

berikut ini adalah analisis deskriptif jawaban responden yang didapat dari kuesioner 

yang telah disebarkan kepada 100 responden. 

3.2.1. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan baik yang 

nampak jelas maupun yang tersembunyi (Kotler, 2000:25). Pada penelitian ini variabel 

Kualitas Pelayanan diukur dengan indikator – indikator ; Kebersihan ruangan, Kualitas 

peralatan, penampilan karyawan, keragaman perawatan, kecepatan pelayanan, 

kecepatan menanggapi kritik, kecepatan mengatasi kritik, keramahan karyawan, 

kemampuana memahami kebutuhan konsumen dan kemampuan membantu kesulitan 

konsumen. Persepsi responden mengenai indikator kualitas pelayanan antara lain : 

3.2.1.1 Persepsi Terhadap Kebersihan Ruangan Ella Skincare 

Kebersihan ruangan ini dapat dilihat dari tidak adanya sampah yang berserakan di tiap 

ruangan dan dapat dilihat juga dari barang-barang yang tertata dengan rapi. Dari data 

yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang kebersihan ruangan di Ella Skincare, 

dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 5 

Persepsi Terhadap Kebersihan Ruangan Ella Skincare 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Bersih 39 39 

Bersih 56 56 

Cukup Bersih 5 5 

Tidak Bersih 0 0 

Sangat Tidak Bersih 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, presentase terbanyak 56% responden menyatakan 

bahwa ruangan di Ella Skincare bersih. Bahkan ada 39% responden yang menyatakan 

ruangan Ella Skincare sangat bersih. Akan tetapi masih ada 5% responden yang 

menyatakan ruangan Ella Skincare tidak bersih. Berdasarkan data diatas, responden 

yang menyatakan ruangan ella skincare cukup bersih beralasan bahwa terkadang masih 

menemui sampah plastik di ruang tunggu. 

3.2.1.2 Persepsi Terhadap Kualitas Peralatan yang Digunakan 

Kualitas peralatan tentu harus sangat diperhatikan apalagi untuk masalah kecantikan. 

Peralatan yang dimaksud disini yaitu seperti sponge pembersih, alat pemencet komedo, 

handuk, baju perawatan dll. Dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang 

kebersihan ruangan di Ella Skincare, dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 6 

Kualitas Peralatan yang Digunakan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Baik 22 22 

Baik 61 61 

Cukup Baik 16 16 

Tidak Baik 0 0 

Sangat Tidak Baik 1 1 

Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, terdapat 61% responden yang mengatakan 

peralatan yang digunakan di Ella Skincare baik, 22% responden bahkan mengatakan 

sangat baik, namun ada 16% responden yang mengatakan kualitas peralatan yang 

digunakan di Ella Skincare cukup baik. Dan terdapat 1% responden yang menyatakan 

sangat tidak baik. Berdasarkan data diatas, responden yang menyatakan kualitas 

peralatan yang digunakan Ella Skincare sangat tidak baik beralasan bahwa pernah 

mendapatkan baju treatmen yang berbau. 

3.2.1.3 Persepsi Mengenai Kerapian Penampilan Karyawan Ella Skincare 

Penampilan merupakan hal yang pertama kali dilihat oleh konsumen, penampilan disini 

dilihat mulai dari kerapaian tatanan rambut, kerapian seragam yang dikenakan hingga 

kerapian sepatu yang digunakan oleh karyawan Ella Skincare. Dari data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner tentang penampilan karyawan Ella Skincare, dapat 

disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 

Penampilan Karyawan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Rapi 20 20 

Rapi 63 63 

Cukup Rapi 17 17 

Tidak Rapi 0 0 

Sangat Tidak Rapi 0 0 

Total 100 100 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, mayoritas responden menjawab penampilan 

karyawan Ella Skincare rapi yakni sebesar 63%, kemudian 20% responden menjawab 

penampilan karyawan Ella Skincare sangat rapi. Namun masih terdapat 17% responden 

yang menjawab cukup. Berdasarkan data diatas, responden yang menjawab 

penampilan karyawan Ella Skincare cukup rapi ini beralasan bahwa kadang masih ada 

karyawan yang tidak memakai seragam. 

3.2.1.4 Persepsi Terhadap Keragaman Perawatan di Ella Skincare 

Dengan menawarkan perawatan yang beragam, konsumen akan lebih banyak memiliki 

pilihan perawatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga diharapkan 

akan memberikan hasil yang optimal. Perawatan yang beragam ini dapat dilihat dari 

adanya berbagai macam perawatan yang ditawarkan oleh Ella Skincare mulai dari 

perawatan wajah, perawatan rambut serta perawatan badan. Dari data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner tentang keragaman perawatan di Ella Skincare, dapat 

disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 8 

Keragaman Perawatan di Ella Skincare 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Beragam 40 40 

Beragam 47 47 

Cukup Beragam 13 13 

Tidak Beragam 0 0 

Sangat Tidak Beragam 0 1 

Total 100 100 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.8 di atas, pertanyaan untuk keragaman perawatan di Ella 

Skincare, sebanyak 40 responden (40%) menjawab sangat beragam, dan didukung oleh 

47 responden (47%) mengatakan perawatan yang ada di Ella Skincare beragam.  

3.2.1.5 Persepsi Terhadap Kecepatan Karyawan dalam Memberikan Pelayanan 

Konsumen dapat menilai bagus atau tidaknya kualitas pelayanan dari tingkat kecepatan 

karyawan dalam memberikan pelayanan. Pelayanan disini dapat berupa pelayanaan 

saat pendaftran, pelayanan konsultasi dokter, maupun pelayanan perawatan. Dari data 

yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang kecepatan karyawan Ella Skincare dalam 

memberikan pelayanan, dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 9 

Tingkat Kecepatan Pelayanan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Cepat 9 9 

Cepat 50 50 

Cukup Cepat 38 38 

Tidak Cepat 3 3 

Sangat Tidak Cepat 0 0 

Total 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.9 di atas, terdapat 50% responden yang mengatakan 

karyawan Ella Skincare cepat dalam memberikan pelayanan, bahkan 9% responden 

mengatakan sangat cepat, akan tetapi ada 38% responden yang mengatakan karyawan 

Ella Skincare cukup cepat dalam memberikan pelayanan dan 3 % menyatakan 

karyawan Ella Skincare tidak cepat dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan data 

diatas, responden yang menyatakan karyawan Ella Skincare tidak cepat dalam 

memberikan pelayanan ini beralasan bahwa mereka menunggu antrian terlalu lama. 

3.2.1.6 Persepsi Terhadap Kecepatan Karyawan dalam Menanggapi Keluhan dan 

Kritik 

Kecepatan karyawan dalam menanggapi keluhan konsumen dapat dilihat ketika 

konsumen sedang mengalami masalah seperti pakaian perawatan yang berbau atau 

tissu toilet yang habis, karyawan segera tanggap dan datang untuk memperbaiki atau 

tidak. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang kecepatan karyawan dalam 

menanggapi setiap keluhan dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 



89 
 

 
 

Tabel 3.10 

Kecepatan Menanggapi Kritik dan Keluhan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Cepat 3 3 

Cepat 53 53 

Cukup Cepat 40 40 

Tidak Cepat 4 4 

Sangat Tidak Cepat 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.10 di atas,  terdapat 53% responden yang mengatakan 

karyawan cepat dalam menanggapi keluhan dan kritikan, didukung dengan 3% 

responden yang mengatakan karyawan sangat cepat dalam mengatasi keluhan dan 

kritikan, namun ada 40% responden yang mengatakan cukup cepat dan 4% responden 

menyatakan tidak cepat dengan alasan sudah menunggu antrian tapi dilewati 3 orang. 

Dengan begitu dapat diartikan bahwa kecepatan karyawan Ella Skincare dalam 

menanggapi keluhan dan kritikan sudah cepat akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. 

3.2.1.7 Persepsi Terhadap Tingkat Kecepatan dalam Mengatasi Keluhan dan 

Kritik 

Kecepatan dalam mengatasi keluhan dan kritikan dari konsumen akan membuat 

konsumen merasa puas karena setelah ada keluhan maupun kritikan, hal ini dapat 

dilihat dari proses penanganan keluhan dan kritikan apakah sesegera mungkin 

memberikan perbaikan atau tidak. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang 
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kecepatan karyawan dalam menanggapi setiap keluhan dan kritikan dapat disajikan 

data tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Tingkat Kecepatan Mengatasi Keluhan dan Kritik 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Cepat 5 5 

Cepat 41 41 

Cukup Cepat 50 50 

Tidak Cepat 4 4 

Sangat Tidak Cepat 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.11 di atas, sebanyak 41% responden menjawab cepat untuk 

pertanyaan megenai kecepatan karyawan dalam mengatasi keluhan dan krtikan. 

Kemudian ada 5% responden menjawab karyawan Ella Skincare sangat cepat dalam 

mengatsai keluhan dan kritikan. Akan tetapi ada 50% responden yang hanya menjawab 

cukup cepat dan 4% responden menyatakan karyawan Ella Skincare tidak cepat dalam 

mengtasi keluhan dan kritikan. Berdasarkan data diatas, responden yang menyatakan 

karyawan Ella Skincare tidak cepat dalam mengatasi keluhan dan kritik beralasan 

bahwa masih saja ditemui terapis yang kasar saat membersihkan komedo. 

3.2.1.8 Persepsi Terhadap Keramahan Karyawan Ella Skincare 

Keramahan karyawan akan memberikan rasa nyaman bagi konsumen, apabila 

karyawan ramah dalam melayani maka konsumen akan merasa nyaman untuk 

menyampaikan permasalahan dan perawatan apa yang pas untuk permasalahan 
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tersebut. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang keramahan karyawan 

dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.12 

Keramahan Karyawan Ella Skincare 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Ramah 13 13 

Ramah 60 60 

Cukup Ramah 24 24 

Tidak Ramah 3 3 

Sangat Tidak Ramah 0 0 

Total 100 100 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.12 di atas, terdapat 60% responden yang menyatakan 

karyawan Ella Skincare sudah ramah, bahkan terdapat 13% responden menjawab 

sangat ramah, akan tetapi masih ada 24% responden yang menyatakan karyawan Ella 

Skincare cukup ramah dan ada 3% responden yang mengatakan tidak ramah. 

Berdasarkan data diatas responden yang menyatakan karyawan Ella Skincare tidak 

ramah ini beralasan bahwa pernah mendapat customer service yang kurang senyum 

saat memberikan pelayanan, dan juga terapis ada yang tidak ramah. 

3.2.1.9 Persepsi Terhadap Tingkat Kemampuan Karyawan dalam Memahami 

Kebutuhan Konsumen 

Kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan konsumen ini dapat dilihat pada 

saat karyawan menjalankan tugasnya, misal ketika konsumen berbicara ataupun 

berkonsultasi, baik dengan customer service maupun dengan dokter, karyawan dapat 
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memahami dan menangkap maksud dari kebutuhan konsumen. Dari data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner tentang kemampuan karyawan dalam memahami 

kebutuhan konsumen dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.13 

Kemampuan dalam Memahami Kebutuhan Konsumen 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Baik 19 19 

Baik 59 59 

Cukup Baik 21 21 

Tidak Baik 1 1 

Sangat Tidak Baik 0 0 

Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.13 di atas, terdapat 59% responden menyatakan 

kemampuan karyawan Ella Skincare dalam memahami kebutuhan konsumen sudah 

baik, didukung 19% responden mengatakan sangat baik. Akan tetapi masih ada 21 % 

responden yang mengatakan kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan 

konsumen cukup baik dan ada 1% responden yang mennyatakan kemampuan karywan 

Ella Skincare dalam memahami kebutuhan konsumen tidak baik. Responden yang 

menyatakn kemampuan karyawan Ella Skincare dalam memahami kebutuhan 

konsumen belum baik ini beralasan bahwa dokter terasa terlalu terburu-buru saat 

konsultasi. 
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3.2.1.10 Persepsi Terhadap Kemampuan Karyawan dalam Membantu Kesulitan 

Konsumen 

Kemampuan karyawan dalam membantu kesulitan konsumen misalkan menjelaskan 

cara pemakaian produk dengan baik ketika konsumen kesulitan dalam memahami cara 

pemakaiannya, kemudian membantu konsumen mengambil nomer antrian. Dari data 

yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang kemampuan karyawan dalam membantu 

kesulitan konsumen dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.14 

Kemampuan Karyawan dalam Membantu Kesulitan Konsumen 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Baik 15 15 

Baik 63 63 

Cukup Baik 22 22 

Tidak Baik 0 0 

Sangat Tidak Baik 0 0 

Total 100 100 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.14 di atas, terdapat 63% responden menjawab kemampuan 

karyawan dalam membantu kesulitan konsumen dengan baik, kemudian 15% 

responden menjawab sangat baik. Akan tetapi masih ada 22% responden yang 

menyatakan karyawan menyatakan cukup baik. Dengan sebagian besar responden 

menyatkan kemampuan karyawan ella skincare dalam memahami kebutuhan 

konsumen sudah baik, dan sebagian lainnya menyatakan cukup, maka dapat diartikan 

kemampuan karyawan Ella Skincare dalam memahami kebutuhan konsumen sudah 

baik, akan tetapi masih perlu ada perbaikan pelayanan. 
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3.2.1.11 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai kualitas pelayanan 

(X1), telah diketahui jawaban-jawaban dari responden. Berikut ini akan disajikan tabel 

rekapitulasi jawaban responden mengenai variabel kualitas pelayanan tersebut. 

Rekapitulasi jawaban responden ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas butir 

pertanyaan mana yang memiliki nilai diatas rata-rata dan butir pertanyaan mana yang 

memiliki nilai dibawah rata-rata. Hasil rekapitulasi jawaban ini dapat dijadikan dasar 

bagi peneliti di dalam memberikan saran yang tepat sesuai dengan aspek-aspek yang 

perlu dipertahankan atau ditingkatkan. 

Tabel 3. 15 

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Pelayanan 

 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Kategori 
Skor Total Mean 

1 2 3 4 5 

P1 100 0 0 5 56 39 434 4,34 

P2 100 1 0 16 61 22 403 4,03 

P3 100 0 0 17 63 20 403 4,03 

P4 100 0 0 13 47 40 427 4,27 

P5 100 0 3 38 50 9 365 3,65 

P6 100 0 4 40 53 3 355 3,55 

P7 100 0 4 50 41 5 347 3,47 

P8 100 0 3 24 60 13 383 3,83 

P9 100 0 1 21 59 19 396 3,96 

P10 100 0 0 22 63 15 393 3,93 

Mean Skor Variabel 3,91 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Keterangan : 

P1. Mengetahui kebersihan ruangan di Ella Skincare 

P2. Mengetahui kualitas peralatan yang digunakan  

P3. Mengetahui penampilan karyawan Ella Skincare 

P4. Mengetahui keragaman perawatan yang ada di Ella Skincare 

P5. Mengetahui tingkat kecepatan karyawan dalam melakukan pelayanan 

P6. Mengetahui kecepatan karyawan dalam menanggapi keluhan dan kritikan 

P7. Mengetahui kecepatan karyawan dalam mengatasi keluhan dan kritikan 

P8. Mengetahui tingkat keramahan karyawan Ella Skincare 

P9. Mengetahui kemampuan karyawan dalam memahami kebutuhan konsumen 

P10. Mengetahui kemampuan karyawan dalam membantu kesulitan konsumen 

 Berdasarkan tabel 3.15 dapat diketahui rata-rata skor kualitas pelayanan adalah 

3,91. Item dengan  nilai rata-rata diatas niali rata-rata skor variabel ada 6 item yaitu 

item P1 mengenai kebersihan ruangan dengan nilai rata-rata 4,34. Item P2 yaitu 

kualitas peralatan yang digunakan dengan nilai rata-rata 4,03, kemudian item P3 yaitu 

penampilan karyawan dengan nilai rata-rata 4,03, lalu item P4 yaitu keragaman 

perawatan yang ditawarkan dengan nilai rata-rata 4,27, kemudian item P9 yaitu tingkat 

kemampuan memahami kebutuhan konsumen dengan nilai rata-rata 3,96, dan item P10 

yaitu kemampuan membantu kesulitan konsumen dengan nilai rata-rata 3,93. 

 Item dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata rata skor variabel adalah item P5 

mengenai kecepatan karyawan dalam melakukan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,65, 
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item P6 mengenai kecepatan karyawan dalam menanggapi keluhan dan kritikan dengan 

nilai rata-rata 3,55, item P7 yaitu kecepatan karyawan dalam mengatasi keluhan dan 

kritikan dengan nilai rata-rata 3,47 dan item P8 mengenai keramahan karyawan dengan 

nilai rata-rata 3,83. 

3.2.1.12 Kategorisasi Untuk Variabel Kualitas Pelayanan 

Kategorisasi yang digunakan dalam variabel ini adalah sangat baik, baik, cukup baik, 

tidak baik dan sangat tidak baik. Pemberian penilaian terhadap variabel menggunakan 

tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorisasikan tingkatan persepsi 

responden terhadap variabel kualitas pelayanan. Untuk memberikan penilaian terhadap 

variabel kualitas pelayanan, digunakan pengukuran interval dengan rumus sebagai 

berikut : 

  
K

R
I 

 

Keterangan : I  = Lebar Interval 

  R = Rentang, yaitu nilai kumulatif tertinggi dikurangi dengan nilai 

kumulatif rendah                                            

K = Jumlah Interval Kelas 

Dalam penelitian ini, variabel Kualitas Pelayanan terdiri dari 10 pertanyaan 

(indikator) berskala likert, jawaban dari setiap item pertanyaan memiliki jenjang skor 

1-5, dengan kategori : 

Skor 5 : sangat baik 
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Skor 4 : baik 

Skor 3 : cukup baik 

Skor 2 : tidak baik 

Skor 1: sangat tidak baik 

 Kemudian dari skor masing - masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan tabel frekuensi pada keseluruhan total 

indikator variabel kualitas pelayanan, memiliki skor  terendah sampai dengan yang 

tertinggi yaitu 10 – 50. Dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor 

kumulatif diklasifikasikan dalam lima kategori beikut ini yaitu  

I =
(10 𝑥 5)−(10 𝑥 1)

5
 

I = 
(50−10)

5
 = 8 

Dengan demikian kategorinya kualitas pelayanan sebagai berikut : 

a)  Kategori sangat baik dengan interval nilai > 42 – 50 

b)  Kategori baik  dengan interval nilai           > 34 – 42 

c)  Kategori cukup baik dengan interval nilai  > 26 – 34 

d)  Kategori tidak baik dengan interval nilai   > 18 – 26 

e)  Kategori sangat tidak baik dengan interval  > 10 – 18  

Berdasarkan kategori diatas, berikut disajikan tabel kategori kualitas pelayanan Ella 

Skincare yaitu : 
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Tabel 3. 16 

Distribusi Kategorisasi Kualitas Pelayanan 

No. Skor Kategori Jumlah (orang) Persentase 

1. 29,4 – 35 Sangat baik 20 20 

2. 23,8 – 29,4 Baik 65 65 

3. 18,2  – 23,8 Cukup baik  15 15 

4. 12,6 – 18,2 Tidak baik - - 

5. 7 – 12,6 Sangat tidak baik - - 

Jumlah 100 100 

 Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.16 di atas, mengkategorisasikan Kualitas Pelayanan Ella 

Skincare dalam kategori baik 65%. Kemudian sebanyak 20% responden menyatakan 

bahwa kualitas  pelayanannya sangat baik, dan 15% sisanya menyatakan kualitas 

pelayanan Ella Skincare cukup baik. 

3.2.2 Persepsi Responden Terhadap Word of Mouth Communication 

Word of Mouth Communication yang dimaksud disini merupakan proses komunikasi 

antara konsumen pengguna jasa di Ella Skincare. Berikut akan dijabarkan mengenai 

indikator-indikator terkait word of mouth communication : 

3.2.2.1 Frekuensi Word Of Mouth Communication 

Frekuensi word of mouth ini merupakan seberapa sering orang-orang membicarakan 

Ella skincare. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang frekuensi WOM ini 

dapat dilihat melalui tabel berikut : 

 

 



99 
 

 
 

Tabel 3. 17 

Frekuensi WOM 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Sering 18 18 

Sering 47 47 

Cukup Sering 25 25 

Tidak Sering 10 10 

Sangat Tidak Sering 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.17 di atas, terdapat 47% responden menjawab sering 

mendengarkan informasi mengenai Ella Skincare, kemudian 18% responden bahkan 

menyatakan sangat sering mendengarkan informasi mengenai Ella Skincare, namun 

ada 25% responden yang menjawab cukup sering dan 10% responden menyatakan 

jarang mendengarkan informasi mengenai Ella Skincare. Responden yang menyatakan 

jarang mendengar informasi mengenai Ella Skincare ini beralasan bahwa 

lingkungannya bukan pemakai Ella Skincare sehingga jarang mendengar informasi 

mengenai Ella Skincare. 

3.2.2.2  Tingkat Kepercayaan Terhadap Sumber Informasi 

Sumber informasi ini merupakan orang yang memberikan informasi mengenai Ella 

Skincare, biasanya adalah orang-orang yang pernah menggunakan Ella Skincare dan 

biasanya juga orang-orang yang dapat dipercaya. Dari data yang dikumpulkan melalui 

kuesioner tentang kepercayaan terhadap sumber informasi dapat disajikan data tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 18 

Tingkat Kepercayaan Terhadap Sumber Informasi 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Percaya 6 6 

Percaya 44 44 

Cukup Percaya 44 44 

Tidak Percaya 6 6 

Sangat Tidak Percaya 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.18 di atas, menunjukkan terdapat 44% responden 

mengatakan percaya dengan sumber informasi, 6% responden mengatakan sangat 

percaya dengan sumber informasi, namun masih ada 44% responden yang menjawab 

cukup percaya. dan ada 6% responden yang menjawab tidak percaya. Berdasarkan data 

diatas, responden yang menyatakan tidak percaya dengan sumber informasi ini 

beralasan bahwa menurutnya informasi dari orang lain tersebut belum jelas 

kebenarannya serta belum tentu sesuai dengan keinginannya dan skincare itu disetiap 

orang hasilnya belum tentu sama. 

3.2.2.3 Jenis Pesan yang Disampaikan  

Jenis pesan yang disampaikan disini merupakan informasi-informasi yang disampaikan 

oleh sumber informasi terkait dengan Ella Skincare. Pesan atau informasi ini bisa 

berupa pesan positif maupun pesan negatif. Dari data yang dikumpulkan melalui 

kuesioner tentang jenis pesan yang disampaikan ini dapat disajikan data tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 19 

Jenis Pesan yang Disampaikan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Baik 3 3 

Baik 58 58 

Cukup Baik 37 37 

Tidak Baik 2 2 

Sangat Tidak Baik 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.19 di atas, terdapat 38% responden mengatakan pesan yang 

disampaikan oleh sumber informasi adalah baik, bahkan 3% responden menjawab 

sangat baik, namun masih ada 37% responden yang menyatakan pesan yang 

disampaikan oleh sumber informasi cukup baik dan ada 2% responden yang menjawab 

tidak baik. Berdasarkan data diatas, responden yang menyatakan pesan yang 

disampaikan oleh sumber informasi tidak baik ini beralasan bahwa mereka pernah 

mendapat informasi negatif mengenai Ella Skincare.  

3.2.2.4 Kemampuan Mempengaruhi 

Kemampuan mempengaruhi ini merupakan bagaimana pesan yang disampaikan oleh 

sumber informasi dapat memengaruhi keputusan penggunaan seseorang. Dapat dilihat 

dari bagaimana kalimat-kalimat atau informasi yang disampaikan serta dari cara 

penyampian informasi tersebut. Dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang 

kemampuan mempengaruhi konsumen dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 20 

Kemampuan untuk Mempengaruhi 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Mempengaruhi 7 7 

Mempengaruhi 41 41 

Cukup Mempengaruhi 42 42 

Tidak Mempengaruhi 10 10 

Sangat Tidak Mempengaruhi 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.20 di atas, dapat diketahui bahwa 41% responden 

menyatakan bahwa informasi dari sumber informasi sangat mempengarui keputusan 

penggunaannya, didukung dengan 7% responden menyatakan sangat mempengaruhi. 

Akan tetapi ada 42% responden yang hanya menjawab cukup mempengaruhi dan ada 

10% responden yang mengatakan tidak mempengaruhi dengan alasan responden 

langsung membeli tanpa memperhatikan apa yang dikatakan orang lain atau membeli 

dengan keinginan sendiri. 

3.2.2.5 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Word of Mouth  

Setelah data digali melalui indikator variabel word of mouth communication, berikut 

akan disajikan tabel rekapitulasi jawaban responden tentang variabel WOM. 

Rekapitulasi jawaban dilakukan untuk mengetahui secara jelas indikator mana yang 

memiliki skor diatas rata-rata dan indikator yang memiliki skor dibawah rata-rata. 

Hasil rekapitulasi jawaban dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran sesuai aspek-

aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah tabel rekapitulasi jawaban responden. 
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Tabel 3. 21 

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel WOM 

Pertanyaan Jumlah Responden 
Kategori 

Skor Total Mean 
1 2 3 4 5 

P11 100 0 10 25 47 18 373 3,73 

P12 100 0 6 44 44 6 350 3,50 

P13 100 0 2 37 58 3 362 3,62 

P14 100 0 10 42 41 7 345 3,45 

Mean Skor Variabel 3,57 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Keterangan : 

P11.     Frekuensi word of mouth communication 

P12.  Tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi 

P13.  Jenis pesan yang disampaikan 

P14.    Kemampuan mempengaruhi 

Berdasarkan tabel 3.21 diatas diketahui bahwa nilai rata – rata skor variabel 

WOM dengan jumlah 3,57 pada kategori baik. Nilai rata – rata ini digunakan sebagai 

alat ukur peneliti melihat jawaban responden yang masih berada di atas rata – rata 

maupun dibawah rata – rata. Adapun nilai rata – rata variabel WOM dijabarkan lagi ke 

dalam nilai rata – rata sub variabel sehingga dapat diketahui setiap pertanyaan yang 

memiliki nilai di atas rata – rata dan di bawah rata- rata.  

Indikator yang berada di atas nilai rata – rata adalah P11 yaitu Frekuensi WOM 

dengan nilai rata-rata 3,73, dan tem P13 yaitu Jenis pesan yang disampaikan dengan 

rata-rata 3,62.  Sub variabel yang berada di bawah rata – rata adalah P12 yaitu tingkat 
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kepercayaan terhadap sumber informsi dengan nilai rata – rata 3,5, kemudian P14 yaitu 

kemampuan mempengaruhi dengan nilai rata-rata 3,45. 

3.2.2.6 Kategorisasi Untuk Variabel Word Of Mouth Communication 

Kategorisasi yang digunakan dalam variabel ini adalah sangat baik, baik, cukup baik, 

tidak baik dan sangat tidak baik. Pemberian penilaian terhadap variabel WOM 

menggunakan tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorisasikan tingkatan 

persepsi responden terhadap variabel WOM. Untuk memberikan penilaian terhadap 

variabel WOM, digunakan pengukuran interval dengan rumus sebagai berikut : 

 
K

R
I 

 

Keterangan   : I = Lebar Interval 

  R= Rentang, yaitu nilai kumulatif tertinggi dikurangi dengan nilai 

kumulatif rendah                                            

K = Jumlah Interval Kelas 

Dalam penelitian ini, variabel WOM terdiri dari 4 pertanyaan (indikator) 

berskala likert, jawaban dari setiap item pertanyaan memiliki jenjang skor 1-5, dengan 

kategori : 

Skor 5 : sangat baik 

Skor 4 : baik 

Skor 3 : cukup baik 

Skor 2 : tidak baik 

Skor 1 : sangat tidak baik 
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 Kemudian dari skor masing - masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan tabel frekuensi pada keseluruhan total 

indikator variabel word of mouth, memiliki skor terendah sampai dengan yang tertinggi 

yaitu 4 - 20. Dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor kumulatif 

diklasifikasikan dalam lima kategori beikut ini yaitu :  

I =
(4 𝑥 5)−(4 x 1)

5
 

I = 
(20−4)

5
 = 3,2  

Dengan demikian kategorinya word of mouth sebagai berikut : 

a)  Kategori sangat baik dengan interval nilai    > 16,8  – 20 

b)  Kategori baik  dengan interval nilai     >13,6 – 16,8 

c)  Kategori cukup baik dengan interval nilai    >10,4 – 13,6 

d)  Kategori tidak baik dengan interval nilai    >7,2  – 10,4 

e)  Kategori sangat tidak baik dengan interval nilai >4 – 7,2 

 Berdasarkan kategori diatas, berikut disajikan tabel kategori word of mouth yaitu  

Tabel 3. 22 

Distribusi Kategorisasi Word Of Mouth Communication 

No. Skor Kategori Jumlah (orang) Persentase 

1. >16,8 – 20 Sangat Baik 5 5 

2. >13,6 – 16,8 Baik 47 47 

3. >10,4 – 13,6 Cukup baik 35 35 

4. >7,2 – 10,4  Tidak Baik 13 13 

5. >4 – 7,2 Sangat Tidak Baik - - 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 3.22 di atas, kategorisasi word of mouth dari Ella Skincare 

masuk ke dalam kategori baik (47%). Kemudian sebanyak 5% responden menyatakan 

WOM dari Ella ini sangat baik, lalu 35% responden menyatakan cukup baik, sedangkan 

13% sisanya menyatakan tidak baik. 

3.2.3 Persepsi Responden terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Keputusan penggunaan jasa disini adalah suatu keputusan penggunaan jasa pada Ella 

Skincare sebagai pemilihan atas beberapa alternative pilihan yang ada. Untuk 

mengetahui bagaimana persepsi responden mengenai keputusan penggunaannya, maka 

berikut ini merupakan jawaban-jawaban responden mengenai ke 5 (empat) indikator 

yang disusun melaui 5 (empat) Pertanyaan sebagai berikut: 

3.2.3.1 Kesesuaian dengan Kebutuhan 

Ella Skincare ini hadir dengan pilihan treatment yang banyak mulai dari rambut, wajah 

dan badan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal perawatan 

kecantikan karena konsumen bisa memilih perawatan apa yang sesuai dengan 

kebutuhannya. Dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner tentang kesesuaian 

dengan kebutuhan dapat disajikan data tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3. 23 

Kesesuaian dengan Kebutuhan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Sesuai 19 19 

Sesuai 50 50 

Cukup Sesuai 29 29 

Tidak Sesuai 2 2 

Sangat Tidak Sesuai 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.23 di atas, terdapat 50% responden menjawab Ella 

Skincare sesuai dengan kebutuhannya, kemudian 19% responden bahkan menjawab 

sangat sesuai. Namun masih ada 29% responden yang menytakan cukup sesuai dan ada 

2% responden yang menjawab tidak sesuai dengan alasan masih merasa kurang puas 

dengan layanan yang diberikan oleh Ella Skincare.  

3.2.3.2 Waktu yang Dibutuhkan dalam Pengambilan Keputusan 

Waktu yang dibutuhkan ini adalah cepat atau tidaknya konsumen dalam memutuskan 

untuk melakukan penggunaan. Waktu yang dibutuhkan saat melakukan pembelian 

dapat mengukur kuat atau tidaknya keputusan penggunaan. Dari data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner tentang waktu yang dibutuhkan saat melakukan 

penggunaan dapat disajikan data tabel sebagai berikut 
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Tabel 3. 24 

Tingkat Kecepatan dalam Mengambil Keputusan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Cepat 7 7 

Cepat 31 31 

Cukup Cepat 47 47 

Tidak Cepat 15 15 

Sangat Tidak Cepat 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.24 di atas, terdapat 31% responden menjawab waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan penggunaan yaitu cepat, kemudian 7% responden 

menjawab sangat cepat. Akan tetapi masih ada 47% responden yang menjawab cukup 

cepat dan ada 15% responden menjawab tidak cepat dengan alasan masih perlu 

menggali informasi dan membandingkan dengan klinik kecantikan lainnya. 

3.2.3.3 Kemantapan Ketika Menggunakan Jasa 

Kemantapan ketika menggunakan jasa adalah yakin atau tidaknya konsumen saat 

melakukan pembelian di Ella Skincare. Dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner 

tentang kemantapan dalam menggunakan jasa dapat disajikan data tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 3. 25 

Tingkat Kemantapan Ketika Menggunakan Jasa 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Mantap 11 11 

Mantap 37 37 

Cukup Mantap 32 32 

Tidak Mantap 17 17 

Sangat Tidak Mantap 0 0 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.25 di atas, terdapat 37% responden mengatakan mantap 

atau yakin ketika melakukan pembelian, kemudian 11% responden merasa sangat 

mantap. Namun masih ada 32% responden yang menyatakan cukup mantap dan ada 

17% responden menjawab tidak mantap. Berdasarskan data diatas, responden yang 

menjawab tidak mantap tersebut beralasan bahwa mereka masih merasa ragu-ragu 

ketika menggunakan Ella Skinacare dan merasa wajahnya terasa perih setelah 

menggunakan Ella Skincare. 

3.2.3.4 Prioritas Pilihan 

Konsumen akan memiliki prioritas pilihan dalam perawatan kecantikannya hal itu 

didasarkan atas berbagai pertimbangan yang telah dilaluinya. Dari data yang 

dikumpulkan melalui kuesioner tentang prioritas pilihan dalam melakukan perawatan 

kecantikan dapat disajikan data tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3. 26 

Prioritas Pilihan Perawatan Kecantikan 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Setuju 12 12 

Setuju 45 45 

Cukup Setuju 38 38 

Tidak Setuju 4 4 

Sangat Tidak Setuju 1 1 

Total 100 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.26 di atas, terdapat 45% responden menjawab Ella 

Skincare merupakan prioritas pilihan dalam melakukan perawatan, 12% responden 

bahkan menjawab sangat setuju. Namun masih ada 38% responden yang mneytakan 

cukup setuju dan  ada 4% responden yang menjawab tidak setuju, hal itu dikarenakan 

konsumen masih ingin mencoba perawatan kecantikan yang lainnya. 

3.2.3.5 Perasaan Setelah Melakukan Pembelian 

Perasaan setelah melakukan pembelian ini menggambarkan bagaimana perasaan 

konsumen Ella Skincare setelah melakukan pembelian apakah merasa puas atau merasa 

tidak puas. Dari data yang disebar melalui kuesioner tentang perasaan setelah 

melakukan pembelian dapat disajikan tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3. 27 

Perasaan Setelah Melakukan Pembelian 

Pendapat Responden Frekuensi Presentase (%) 

Sangat Puas 17 17 

Puas 39 39 

Cukup Puas 38 38 

Tidak Puas 4 4 

Sangat Tidak Puas 2 2 

Total 100 100 

    Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

 Berdasarkan Tabel 3.27 di atas, terdapat 39% responden merasa puas setelah 

melakukan perawatan di Ella Skincare, kemudian 17% responden merasa sangat puas. 

Ada 4% responden merasa tidak puas dan 2% responden merasa sangat tidak puas. 

Berdasarkan data diatas responden yang merasa tidak puas beralasan bahwa customer 

servisnya kurang ramah, dan merasa kulitnya tipis setelah menggunakan Ella Skincare. 

3.2.3.6  Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keputusan Penggunaan 

Berikut ini merupakan rekapitulasi jawaban responden terkait dengan keputusan 

penggunaan. Bila jumlah frekuensinya dibawah rata-rata maka indikator variabel 

tersebut membutuhkan perhatian khusus agar dapat memperbaiki variabel keputusan 

penggunaan, namun apabila jumlah frekuensinya diatas rata-rata maka indikator 

variabel tersebut juga membutuhkan perhatian khusus namun tidak sepenuh indikator 

variabel yang dibawah rata-rata. Maka berikut ini merupakan hasil nilai rerata yang 

telah dirangkum oleh peneliti: 
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Tabel 3. 28 

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Keputusan Penggunaan 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Kategori 
Skor Total Mean 

1 2 3 4 5 

P15 100 0 2 29 50 19 386 3,86 

P16 100 0 15 47 31 7 330 3,30 

P17 100 3 17 32 37 11 336 3,36 

P18 100 1 4 38 45 12 363 3,63 

P19 100 2 4 38 39 17 365 3,65 

Mean Skor Variabel 3,56 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

Keterangan : 

P15.  Kesesuaian dengan kebutuhan 

P16.  Mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

P17.  Mengetahui kemantapan ketika melakukan penggunaan 

P18.  Menjadikan Ella Skincare prioritas utama dalam perawatan kecantikan 

P19. Mengetahui perasaan setelah melakukan penggunaan 

Berdasarkan Tabel 3.28 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor variabel  

keputusan penggunaan adalah 3,56 . Item pertanyaan dengan nilai rata-rata tertinggi di 

atas nilai rata-rata skor variabel adalah P15  mengenai keseusaian dengan kebutuhan 

konsumen dengan nilai rata-rata 3,63, kemudian item P18 yaitu menjadikan Ella 

Skincare prioritas utama dalam perawatan kecantikan dan P19 mengenai perasaan 

setelah melakukan pembelian yaitu dengan nilai rata-rata 3,65. 
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 Indikator yang berada di bawah nilai rata – rata yakni pada item P16 mengenai 

tingkat kecepatan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan nilai rata-rata 3,30, serta 

item P17 yakni kemantapan ketika menggunakan jasa yakni 3,36. 

3.2.3.7 Kategorisasi Untuk Variabel Keputusan Penggunaan Jasa 

Berdasarkan data yang sudah diolah melalui indikator keputusan penggunaan telah 

diketahui, berikut ini disajikan penyusunan tabel distribusi frekuensi nilai variabel 

keputusan penggunaan 100 responden. Tahap yang dilakukan adalah menentukan 

besarnya interval kelas dengan menggunakan teknik belah rank, dengan rumus : 

K

R
I   

Dalam penelitian ini, variabel keputusan penggunaan terdiri dari 5 pertanyaan 

(indikator) berskala likert, jawaban dari setiap item pertanyaan memiliki jenjang skor 

1-5, dengan kategori : 

Skor 5 : sangat tinngi 

Skor 4 : tinggi 

Skor 3 : cukup tinggi 

Skor 2 : tidak tinggi 

Skor 1 : sangat tidak tinggi 

 Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan tabel frekuensi pada keseluruhan total 

indikator variabel keputusan penggunaan memiliki skor terendah sampai dengan yang 
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tertinggi yaitu 9 – 25 dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor 

kumulatif diklasifikasikan dalam lima kategori:  

I  =
(5 𝑥 5)−(5 𝑥 1)

5
 

I =
(25−5)

5
 = 4 

Dengan demikian kategorinya keputusan penggunaan sebagai berikut : 

a. Kategori sangat baik dengan interval nilai  >21 – 25 

b. Kategori baik dengan interval nilai   >17 – 21 

c. Kategori cukup baik dengan interval nilai >13 – 17 

d. Kategori tidak baik interval nilai   > 9 – 13  

e. Kategori sangat tidak baik dengan interval nilai >4 – 9  

Tabel 3. 29 

Kategorisasi Variabel Keputusan Penggunaan 

No. Skor Kategori Jumlah (orang) Persentase 

1. >21 – 25 Sangat Baik 14 14 

2. > 17 – 21 Baik 41 41 

3. > 13 – 17 Cukup Baik 33 33 

4. > 9 – 13 Tidak Baik 11 11 

5. > 4 – 9 Sangat Tidak Baik 1 1 

Jumlah 100 100 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.29,  dapat dilihat bahwa sebanyak 41% responden 

mengkategorisasikan keputusan penggunaan pada Ella Skincare dengan kategori baik, 

hal ini disebabkan responden merasa sesuai dengan kebutuhannya, kemudian 33% 

responden menyatakan cukup baik, lalu 11% responden menyatakan tidak baik. 
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3.3 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan 

Pengujian ini difungsikan untuk mengetahui pengaruh antara variabel kualitas 

pelayanan (X1) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y). Berikut ini merupakan 

hasil uji yang telah dilakukan:  

3.3.1 Koefisien Korelasi Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan   

Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika nilai korelasinya (R) : 

 0,00 - 0,199 maka hubungannya sangat rendah 

 0,20 -  0,399 maka hubungannya rendah 

 0,40 - 0,599  maka hubungannya sedang 

 0,60 - 0,799 maka hubungannya kuat 

 0,80 - 1,00 maka hubungannya sangat kuat.  

 Adapun hasil uji korelasi tersebut pada variabel kualitas pelayanan (X1) terhadap 

variabel keputusan penggunaan (Y) dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 3.30  

Koefisisen Korelasi Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .556a .309 .302 2.849 

a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan 

 Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 
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 Berdasarkan tabel 3.30 di atas dapat diketahui koefisien korelasi atau tingkat 

keeratan hubungan antara variabel kualitas pelayanan dan keputusan penggunaan 

adalah sebesar 0,556. Artinya korelasi antara variabel kualitas pelayanan dengan 

keputusan penggunaan sebesar 0,556 masuk kedalam kategori korelasi cukup kuat. Jadi 

dapat dinyatakan cukup kuat, karena terletak pada interval 0,40 - 0,599, yang dimana 

jika variabel kualitas pelayanan mengalami kenaikan atau penurunan pada persepsi 

responden, maka akan memberikan dampak cukup berpengaruh pada variabel 

keputusan penggunaan.  

3.3.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

kualitas pelayanan (X1) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y), yang dinyatakan 

dalam persentase. Untuk mengetahui dapat dilihat dari adjusted R Square, jika adjusted 

R Square mendekati 0, maka variabel kualitas pelayanan tidak mampu menerangkan 

keputusan penggunaan. Dan jika Adjusted R Square mendekati 1 maka variabel 

kualitas pelayanan dapat menerangkan dengan baik variabel keputusan penggunaan.  

 Berdasarkan data tabel 3.30, menunjukkan bahwa nilai R Square dalam 

perhitungan koefisien determinasi variabel kualitas pelayanan  terhadap variabel 

keputusan penggunaan diperoleh nilai sebesar 0,309. Untuk memperoleh nilai 

koefisien deteminasi (R2) dalam bentuk persentase, maka digunakan persamaan 

sebagai berikut : 
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KD  = (R2) x 100% 

 = 0,309 x 100% 

 = 30,9% 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh 

yang diberikan variabel kualitas pelayanan (X1) terhadap variabel keputusan 

penggunaan (Y) yaitu sebesar 30,9%. Dalam hal ini berarti sebesar 30,9% keputusan 

penggunaan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sedangkan sisanya sebesar 69,1% 

dijelaskan oleh variabel lain, selain kualitas pelayanan. 

3.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara 

variabel independen (kualitas pelayanan) dengan variabel dependen (Keputusan 

penggunaan). Sehingga jika skor atau nilai variabel bebas diketahui maka skor atau 

nilai dari variabel terikatnya dapat diprediksi. Berikut merupakan hasil uji regresi 

sederhana yang diperoleh dari pengujian melalui uji statistik antara variabel kualitas 

pelayanan (X1) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y) : 
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Tabel 3. 31 

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Coefficientsa Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Penggunaan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .855 2.576  .332 .741 

Kualitas_Pelaya

nan 

.433 .066 .556 6.616 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan_penggunaan 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.31 diatas, dapat diketahui nilai sig. Adalah 0,00 < 0,05 maka 

Ho ditolak, yang artinya ada pengaruh antara variabel kualitas pelayanan (X1) terhadap 

variabel keputusan penggunaan (Y), koefisien regresi untuk varaibel kualitas 

pelayanan (X1) adalah sebesar 0,433 dan nilai konstantanya adalah 0,855. Sehingga 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

 Y = a + bX1 

 Y = 0,855 + 0,433X1 

 Y = 0,855 + 0,433 (1) 

 Y = 1,288 

Dimana  : 

  Y = Keputusan penggunaan  

  X1 = Kualitas Pelayanan 
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Dari persamaan regresi antara kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan 

menunjukkan bahwa:  

a.  Nilai konstanta sebesar 0,855 artinya menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel 

kualitas pelayanan, maka variable keputusan penggunaan adalah sebesar 0,855. 

Artinya jika koefisien kualitas pelayanan bernilai 0, besarnya persepsi responden 

terhadap variabel keputusan penggunaan adalah sebesar 0,855. Dan jika koefisien 

kualitas pelayanan 0,433 maka nilai dari keputusan penggunaan jasa menjadi 1,288 

b.  Koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar 0,433 

menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif 

terhadap variabel keputusan penggunaan sebesar 0,433. Sehingga apabila terjadi 

kenaikan pada variabel kualitas pelayanan sebesar 1 satuan, maka penilaian 

responden terhadap keputusan penggunaan juga akan mengalami kenaikan sebesar 

0,433 satuan. Maka dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang 

diberikan akan semakin baik pula keputusan penggunaannya pada Ella Skincare 

Surakarta. 

3.3.4 Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel kualitas pelayanan terhadap variabel 

keputusan penggunaan, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t. Uji t ini 

digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu : 

Ha : Diduga terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap 

keputusan penggunaan jasa di Ella Skincare Surakarta 
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H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan terhadap 

keputusan penggunaan jasa di Ella Skincare Surakarta. 

Dasar pengambil keputusannya yaitu dengan membandingkan t tabel dengan t hitung 

sebagai berikut : 

1. Jika t hitung < t tabel atau sig probability > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

yang artinya tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap keputusan 

penggunaan. 

2. Jika t hitung > t tabel atau sig probability < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap keputusan 

penggunaan. 

 Berdasarkan pada tabel 3.31 bahwa sig probability variabel kualitas pelayanan 

adalah 0,00 dan t hitung 6,616. Adapun nilai t tabel diperoleh dengan menghitung 

degree of freedom (df) = n-2, pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 

responden maka df = 100-2=98, dengan taraf sigifikan 5% atau 0,05 maka t tabelnya 

adalah 1,9845. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa t hitung (6,616) > 

t tabel (1,9845), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis pertama (H1), 

“diduga terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan 

penggunaan jasa” diterima. 
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Gambar 3. 1 

Pengujian Hipotesis Dengan t-Test  

Variabel Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan penggunaan 

 

   

 

 

 

 

  

3.4 Analisis Pengaruh Word Of Mouth Communication Dengan Keputusan 

penggunaan 

Pengujian hipotesis yang kedua ini difungsikan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y). Berikut ini 

merupakan hasil uji yang telah dilakukan: 

3.4.1 Koefisien Korelasi Word Of Mouth Communication Terhadap Keputusan 

penggunaan 

Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika nilai korelasinya (R) : 

 0,00 - 0,199 maka hubungannya sangat rendah 

 0,20 -  0,399 maka hubungannya rendah 

 0,40 - 0,599  maka hubungannya sedang 

0 
1,9845 

Daerah  

Penolakan Ho  
Daerah  

Penerimaan 

 Ho 

t-tabel t-hitung 

6,616 
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 0,60 - 0,799 maka hubungannya kuat 

 0,80 - 1,00 maka hubungannya sangat kuat.  

 Adapun hasil uji korelasi tersebut pada variabel word of mouth (X2) terhadap 

variabel keputusan penggunaan (Y) dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 3. 32 

Hasil Uji Korelasi WOM dengan Keputusan Penggunaan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .598a .357 .351 2.747 

a. Predictors: (Constant), Word_of_Mouth_Communication 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel 3.32 di atas dapat diketahui koefisien korelasi atau tingkat 

keeratan hubungan antara variabel word of mouth dan keputusan penggunaan adalah 

sebesar 0,598. Artinya korelasi antara variabel kualitas pelayanan dengan keputusan 

penggunaan sebesar 0,598 masuk kedalam kategori korelasi cukup kuat. Jadi dapat 

dinyatakan cukup kuat, karena terletak pada interval 0,40 - 0,599, yang dimana jika 

variabel word of mouth mengalami kenaikan atau penurunan pada persepsi responden, 

maka akan memberikan dampak cukup berpengaruh pada variabel keputusan 

penggunaan.   
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3.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y), yang dinyatakan 

dalam persentase. Untuk mengetahui dapat dilihat dari adjusted R Square, jika adjusted 

R Square mendekati 0, maka variabel word of mouth tidak mampu menerangkan 

keputusan penggunaan. Dan jika Adjusted R Square mendekati 1 maka variabel 

kualitas pelayanan dapat menerangkan dengan baik variabel keputusan penggunaan.  

 Berdasarkan data tabel 3.32, menunjukkan bahwa nilai R Square dalam 

perhitungan koefisien determinasi variabel word of mouth  terhadap variabel keputusan 

penggunaan diperoleh nilai sebesar 0,357. Untuk memperoleh nilai koefisien 

deteminasi (R2) dalam bentuk persentase, maka digunakan persamaan sebagai berikut 

: 

KD  = (R2) x 100% 

 = 0,357 x 100% 

 = 35,7% 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa kontribusi 

pengaruh yang diberikan variabel word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan (Y) yaitu sebesar 35,7%. Dalam hal ini berarti sebesar 35,7% keputusan 

penggunaan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sedangkan sisanya sebesar 64,3% 

dijelaskan oleh variabel lain selain word of mouth. 
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3.4.3 Regresi Linear Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara 

variabel independen (Word of Mouth) dengan variabel dependen (Keputusan 

penggunaan). Sehingga jika skor atau nilai variabel bebas diketahui, maka skor atau 

nilai dari variabel terikatnya dapat diprediksi. Berikut merupakan hasil uji regresi 

sederhana yang diperoleh dari pengujian melalui uji statistik antara variabel word of 

mouth (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y) : 

Tabel 3. 33 

 Hasil uji Regresi Linear Sederhana Variabel WOM dengan Keputusan 

Penggunaan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.987 1.756  2.840 .005 

Word_of_Mouth_C

ommunication 

.895 .121 .598 7.383 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan_penggunaan 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.33 diatas, dapat diketahui nilai sig. Adalah 0,00 < 0,05 maka Ho 

ditolak, yang artinya ada pengaruh antara variabel word of mouth (X2) terhadap 

variabel keputusan penggunaan (Y), koefisien regresi untuk varaibel word of mouth 
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(X2) adalah sebesar 0,895 dan nilai konstantanya adalah 4,987. Sehingga persamaan 

regresinya adalah sebagai berikut : 

 Y = a + bX1 

 Y = 4,987 + 0,895(X1) 

 Y = 4,987 + 0,895 (1) 

 Y = 5,882 

Dimana  : 

  Y = Keputusan penggunaan  

  X1 = Word of mouth 

Dari persamaan regresi antara word of mouth terhadap keputusan penggunaan 

menunjukkan bahwa:  

a.  Nilai konstanta sebesar 4,987 artinya menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel 

word of mouth, maka variable keputusan penggunaan adalah sebesar 4,987. Artinya 

jika koefisien word of mouth bernilai 0, besarnya persepsi responden terhadap 

variabel keputusan penggunaan adalah sebesar 4,987. Dan jika koefisien word of 

mouth 0,895 maka nilai dari keputusan penggunaan jasa menjadi 5,882 

b.  Koefisien regresi untuk variabel word of mouth (X2) sebesar 0,895 menyatakan 

bahwa variabel word of mouth mempunyai pengaruh positif terhadap variabel 

keputusan penggunaan sebesar 0,895. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada 

variabel word of mouth sebesar 1 satuan, maka penilaian responden terhadap 

keputusan penggunaan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,895 satuan. Maka 
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dapat dikatakan bahwa semakin baik word of mouth yang diberikan akan semakin 

baik pula keputusan penggunaannya pada Ella Skincare Surakarta. 

3.4.4 Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel word of mouth terhadap variabel keputusan 

penggunaan, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t. Uji t ini digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu : 

Ha : Diduga terdapat pengaruh positif antara word of mouth terhadap keputusan 

penggunaan jasa di Ella Skincare Surakarta 

H0 : Diduga tidak terdapat pengaruh positif antara word of mouth terhadap 

keputusan penggunaan jasa di Ella Skincare Surakarta. 

Dasar pengambil keputusannya yaitu dengan membandingkan t tabel dengan t 

hitung sebagai berikut : 

1. Jika t hitung < t tabel atau sig probability > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

yang artinya tidak ada pengaruh antara word of mouth terhadap keputusan penggunaan. 

2. Jika t hitung > t tabel atau sig probability < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang artinya terdapat pengaruh anatara word of mouth terhadap keputusan penggunaan. 

 Berdasarkan pada tabel 3.33 bahwa sig probability variabel word of mouth 

adalah 0,00 dan t hitung 7,383. Adapun nilai t tabel diperoleh dengan menghitung 

degree of freedom (df) = n-2, pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 

responden maka df = 100-2=98, dengan taraf sigifikan 5% atau 0,05 maka t tabelnya 

adalah 1,9845. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa t hitung (7,383) > 

t tabel (1,9845), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis pertama (H1), 
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“diduga terdapat pengaruh signifikan antara word of mouth terhadap keputusan 

penggunaan jasa” diterima. 

Gambar 3. 2 

Pengujian Hipotesis Dengan t-Test Variabel WOM Terhadap Keputusan 

Penggunaan 

 

 

  

 

 

          

3.5 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan WOM Terhadap Keputusan 

Penggunaan  

Pengujian hipotesis yang terakhir ini difungsikan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel kualitas pelayanan (X1) dan word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan(Y). Berikut ini merupakan hasil uji yang telah dilakukan : 

3.5.1 Koefisien Korelasi  

 Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika nilai korelasinya (R) : 

 0,00 - 0,199 maka hubungannya sangat rendah 

 0,20 -  0,399 maka hubungannya rendah 

 0,40 - 0,599  maka hubungannya sedang 

0 
1,9845 

Daerah  

Penolakan Ho 
Daerah  

Penerimaan 

 Ho 

t-tabel t-hitung 

7,383 
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 0,60 - 0,799 maka hubungannya kuat 

 0,80 - 1,00 maka hubungannya sangat kuat.  

 Adapun hasil uji korelasi tersebut pada variabel kualitas pelayanan (X1) dan 

variabel word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan (Y) dapat 

diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 3. 34 

Koefisien Korelasi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan  WOM  Terhadap 

Keputusan Penggunaan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .662a .438 .426 2.582 

a. Predictors: (Constant), Word_of_Mouth_Communication, 

Kualitas_Pelayanan 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 3.34 di atas dapat diketahui nilai koefisien korelasi (R) atau tingkat 

keeratan hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X1) dan word of mouth (X2) 

terhadap variabel keputusan penggunaan (Y) adalah sebesar 0,662. Dengan demikian 

hasil uji tersebut menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel kualitas pelayanan 

dan word of mouth terhadap variabel keputusan penggunaan adalah kuat, karena 

terletak pada interval 0,60 – 0,799, berarti hubungan antara kualitas pelayanan dan 

word of mouth terhadap keputusan penggunaan adalah kuat, yang dimana jika terjadi 
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kenaikan atau penurunan pada variabel kualitas pelayanan dan word of mouth maka 

akan terjadi perubahan juga pada varaiabel keputusan penggunaan.  

3.5.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

kualitas pelayanan (X1) dan word of mouth (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan (Y), yang dinyatakan dalam persentase. Untuk mengetahui dapat dilihat 

dari adjusted R Square. jika adjusted R Square mendekati 0 maka variabel independen 

tidak mampu menerangkan variabel dependen. Namun jika adjusted R Square 

mendekati 1 maka variabel kualitas pelayanan dan word of mouth dapat menerangkan 

dengan baik variabel keputusan penggunaan.  

 Berdasarkan data tabel 3.34, menunjukkan bahwa nilai R Square dalam 

perhitungan koefisien determinasi variabel kualitas pelayanan dan word of mouth  

terhadap variabel keputusan penggunaan diperoleh nilai sebesar 0,438. Untuk 

memperoleh nilai koefisien deteminasi (R2) dalam bentuk persentase, maka digunakan 

persamaan sebagai berikut : 

KD  = (r2) x 100% 

 = 0,438 x 100% 

 = 43,8% 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh 

yang diberikan variabel kualitas pelayanan (X1) dan word of mouth (X2) terhadap 

variabel keputusan penggunaan (Y) yaitu sebesar 43,8%. Dalam hal ini berarti sebesar 
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43,8% keputusan penggunaan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan word of mouth, 

sedangkan sisanya sebesar 56,2% dijelaskan oleh variabel lain, selain kualitas 

pelayanan dan word of mouth. 

3.5.3 Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda ini digunakan apabila variabel independen berjumlah  dua atau 

lebih. Uji ini untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel kualitas pelayanan 

dan word of mouth terhadap keputusan penggunaan, maka diperlukan analisis 

berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil regresi linear 

berganda dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 3. 35 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Kualitas Pelayanan dan WOM Terhadap 

Keputusan Penggunaan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.421 2.384  -.596 .552 

Kualitas_Pelayanan .260 .070 .333 3.726 .000 

Word_of_Mouth_C

ommunication 

.633 .134 .422 4.720 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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 Berdasarkan pada tabel 3.35 di atas, diketahui koefisien regresi untuk variabel 

kualitas pelayanan (X1) adalah sebesar 0,260 dan koefisien regresi untuk variabel word 

of mouth (X2) adalah sebesar 0,633 dan nilai konstantanya adalah -1,421. Sehingga 

persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = a + bX1 + bX2 

Y = -1,421 + 0,260X1 + 0,633X2 

Y = -1,421 + 0,260(1) + 0,633(1) 

Y = -0,528 

Dimana :  

Y = Keputusan penggunaan jasa 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Word of Mouth 

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa : 

a. Nilai konstanta sebesar -1,421, menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh 

variabel kualitas pelayanan dan word of mouth, nilai keputusan penggunaan adalah 

sebesar -1,421. Artinya jika koefisien harga dan kualitas pelayanan bernilai 0, maka 

keputusan penggunaan bernilai negatif yaitu -1,421. 

b. Koefisien regresi untuk variabel kualitas pelayanan (X1) sebesar 0,260 dan word of 

mouth (X2) adalah sebesar 0,633, hal ini menyatakan bahwa variabel kualitas 

pelayanan dan word of mouth mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan 

penggunaan. Sehingga jika terjadi peningkatan pada variabel kualitas pelayanan 
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sebesar 1 satuan, maka peniliaian responden keputusan penggunaan juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,260 satuan. Sedangkan apabila variabel word of 

mouth naik 1 satuan, maka keputusan penggunaan juga akan mengalami 

pengingkatan sebesar 0,633 satuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika kualitas 

pelayanan dan word of mouth ditingkatkan seeara bersama-sama kearah positif 

maka keputusan penggunaan juga akan meningkat kearah positif juga. 

3.5.4 Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh dari variable kualitas pelayanan (X1) dan word of 

mouth(X2) secara bersama-sama terhadap variabel keputusan penggunaan (Y), maka 

dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F. Adapun hipotesis antara kualitas 

pelayanan dan word of mouth terhadap keputusan penggunaan adalah : 

Ha : Diduga terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan dan word of mouth 

terhadap keputusan penggunaan jasa di Ella Skincare Surakarta. 

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh positif antara kualitas pelayanan dan word of 

mouth terhadap keputusan penggunaan di Ella Skincare Surakarta. 
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Tabel 3. 36 

Uji F Pengaruh Kualitas Pelayanan dan WOM Terhadap Keputusan 

Penggunaan 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 503.774 2 251.887 37.774 .000a 

Residual 646.816 97 6.668   

Total 1150.590 99    

a. Predictors: (Constant), Word_of_Mouth_Communication, Kualitas_Pelayanan 

b. Dependent Variable: Keputusan_Pembelian 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan membandingkan F tabel dengan 

F hitung sebagai berikut : 

1. Jika F hitung < F tabel atau sig probability > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

yang artinya tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan word of mouth 

terhadap keputusan penggunaan. 

2. Jika F hitung > F tabel atau sig probability < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

yang artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan word of mouth terhadap 

keputusan penggunaan.  

Berdasarkan tabel 3.36 diketahui bahwa nilai F hitung 37,774. Nilai F tabel 

diperoleh dengan menghitung df1= (jumlah variabel-1) yaitu 3-1=2 dan df2= (n-k-1) 

yaitu 100-2-1=97, dengan taraf signifikasi 5% maka F tabelnya adalah 3,090. Dengan 

demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa nilai F hitung 37,774 > F tabel 3,090, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis 3 (H3), “ diduga terdapat 
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pengaruh positif antara kualitas pelayanan dan word of mouth terhadap keputusan 

penggunaan di Ella Skincare Surakarta” diterima. 

Gambar 3. 3 

Pengujian Hipotesis dengan F-Test antara Kualitas Pelayanan dan WOM 

Terhadap Keputusan Penggunaan 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah 2019 

3.6 Pembahasan  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada 

pada rumusan masalah yang tertera di BAB 1 yaitu agar mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan dan word of mouth terhadap keputusan penggunaan jasa pada Ella Skincare.  

Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi konsumen (Tjiptono, 2008: 85). Variabel kualitas 

pelayanan diukur dengan 10 indikator. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan, hipotesis pertama (H1) yaitu, “diduga ada pengaruh positif antara kualitas 

pelayanan terhadap keputusan penggunaan pada Ella Skincare”, terbukti dengan t 

hitung lebih besar dari t tabel, sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa. Koefisien korelasi 

menunjukkan nilai R pada koefisien korelasi antara variabel kualitas pelayanan 

Daerah Penolakan Ha atau  

Daerah Penerimaan Ho 

 

Daerah penerimaan Ha 

atau Daerah Penolakan Ho 

 

F(h) =37,774 F(t) = 3,09 
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terhadap variabel keputusan penggunaan adalah 0,556, maka dapat diketahui bahwa 

hubungan kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan adalah cukup kuat. 

Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin bagus kualitas pelayanan 

yang diberikan maka konsumen semakin baik dalam mengambil keputusan 

penggunaan jasa pada Ella Skincare Surakarta. Sebaliknya jika persepsi konsumen 

mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Ella Skincare semakin tidak baik, 

maka keputusan penggunaan jasa konsumen Ella Skincare akan semakin melemah 

pula. Berdasarkan koefisien determinasi menunjukkan kontribusi pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap keputusan penggunaan sebesar 30,9% sedangkan sisanya sebesar 

69,1% dijelaskan oleh variabel lain, selain kualitas pelayanan. Hasil kategorisasi pada 

variabel kualitas pelayanan tergolong baik dengan presentase sebesar 65%. 

Word of mouth communication adalah proses komunikasi yang berupa pemberian 

rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa 

yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal (Kotler & Keller, 

2007:204). Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, hipotesis yang kedua (H2) 

yaitu, “Diduga ada pengaruh positif antara WOM terhadap keputusan penggunaan”, 

terbukti dengan t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga dapat diartikan bahwa word 

of mouth berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan. Koefisien korelasi 

menunjukkan nilai R pada koefisien korelasi antara variabel word of mouth terhadap 

variabel keputusan penggunaan adalah 0,598, maka dapat diketahui bahwa hubungan 

word of mouth terhadap keputusan penggunaan adalah cukup kuat. Koefisien regresi 

yang positif menunjukkan bahwa semakin bagus word of mouth yang diberikan maka 



136 
 

 
 

konsumen semakin baik dalam mengambil keputusan penggunaan jasa pada Ella 

Skincare Surakarta. Sebaliknya jika persepsi konsumen mengenai word of mouth yang 

diberikan oleh Ella Skincare semakin tidak baik, maka keputusan penggunaan 

konsumen Ella Skincare akan semakin melemah pula. Berdasarkan koefisien 

determinasi menunjukkan kontribusi pengaruh word of mouth terhadap keputusan 

penggunaan sebesar 35,7% sedangkan sisanya sebesar 67,9% dijelaskan oleh variabel 

lain, selain word of mouth. Hasil kategorisasi pada variabel kualitas pelayanan 

tergolong baik dengan presentase sebesar 47%. 

Keputusan penggunaan merupakan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu 

tindakan dari dua atau lebih pilihan alternative (Sumarwan, 2004: 289). Variabel 

keputusan penggunaan jasa pada Ella Skincare ini diukur dengan 5 indikator. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Hipotesis yang ketiga (H3) yaitu, 

“Diduga ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan word of mouth terhadap keputusan 

penggunaan pada Ella Skincare” terbukti dengan F hitung lebih besar dari F tabel, 

sehingga dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan dan word of mouth berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan penggunaan. Koefisien korelasi menunjukkan nilai R 

pada koefisien korelasi antara variabel kualitas pelayanan dan variabel word of mouth 

terhadap keputusan penggunaan adalah 0,662, maka dapat diketahui bahwa hubungan 

kualitas pelayanan dan word of mouth terhadap keputusan penggunaan adalah kuat. 

Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan 

dan word of mouth yang diberikan maka konsumen akan semakin baik dalam 

mengambil keputusan penggunaan pada Ella Skincare. Sebaliknya jika persepsi 
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konsumen mengenai kualitas pelayanan dan word of mouth yang diberikan Ella 

Skincare semakin buruk, maka keputusan penggunaan konsumen akan semakin 

melemah pula.  

Dengan demikian dapat disimpulkan dalam uji korelasi terbukti bahwa terdapat 

hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan word of mouth terhadap keputusan 

penggunaan. Memberikan kualitas pelayanan yang bagus dengan didukung word of 

mouth yang baik tentu akan membuat konsumen yakin untuk memutuskan melakukan 

penggunaan jasa Ella Skincare dalam hal perawatannya. 

Penelitian ini memiliki permasalahan yang ada di latar belakang yaitu Ella 

Skincare belum mampu untuk menembus ke jajaran top brand market share yang ada 

di indonesia hal itu dapat diasumsikan bahwa keputusan penggunaan pada Ella 

Skincare ini masih rendah, karena untuk kancah nasional pasar dari Ella skincare belum 

mampu bersaing dengan klinik-klinik kecantikan yang berada di jajaran top market 

share, akan tetapi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan penggunaan 

jasa dari ella skincare ini baik. Keputusan penggunaan jasa yang tergolong baik, hasil 

ini hanya merujuk pada Ella Skincare Surakarta karena penelitian di lakukan di Ella 

Skincare Surakarta. Kategorisasi keputusan penggunaan pada Ella Skincare termasuk 

ke dalam kategori baik, namun berdasarkan hasil kuesioner, ada beberapa responden 

yang menyatakan kualitas pelayanan dari Ella Skincare sendiri ini masih ada yang 

kurang yaitu, tingkat kecepatan karyawan dalam melakukan pelayanan, kecepatan 

karyawan dalam menanggapi keluhan serta kritikan, dan tingkat kecepatan karyawan 



138 
 

 
 

dalam mengatasi keluhan. Mereka yang menyatakan tingkatan kecepatan karyawan 

dalam mengatasi keluhan ini kurang cepat merupakan responden yang telah melakukan 

perawatan minimal 3 kali dalam 6 bulan terakhir sehingga mereka cukup paham dengan 

pelayanan yang diberikan ella skincare ini, maka dari itu dapat di artikan bahwa 

kualitas pelayanan dari Ella Skincare ini sudah baik akan tetapi, beberapa indikator 

masih ada yang perlu di perbaiki dan di tingkatkan lagi. Word of mouth dari Ella 

Skincare ini juga sudah baik karena frekuensi dari WOM ini sudah sering, sehingga 

dapat di persepsikan bahwa belum masuknya Ella Skincareke jajaran Top Brand 

market share klinik kecantikan di Indonesia ini bisa di sebabkan oleh banyak hal selain 

keputusan penggunaan dari konsumen tersebut. 

  


