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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada era globalisasi ini di indonesia yang didalamnya terjadi 

perkembangan kehidupan manusia yang semakin pesat dan padat dan diiringi oleh 

semakin pesatnya aktifitas dan mobilitas penduduknya, sarana transportasi 

merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sangat dibutuhkan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Siregar dalam Richa 2010:1).  

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 261,1 Juta jiwa membutuhkan 

berbagai macam transportasi yang mampu menunjang kebutuhan masyarakatnya 

untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Banyak transportasi darat, 

laut, maupun udara yang digunakan masyarakat saat ini. (Santoso, Fauzi, 

Fakultas, & Administrasi, 2015) 

Aspek perekonomian transportasi memiliki peran yang sangat besar karena 

semakin tinggi perkembangan ekonomi Negara tersebut samakin tinggi pula 

mobilitas masyarakat di dalamnya sehingga masyarakat semakin jeli dalam 

menentukan pilihan, didukung pula dengan banyaknya perusahaan transportasi 

yang bermunculan dan menawarkan berbagai macam produk yang berbeda, 

pelayanan yang berbeda dan harga yang berbeda. Oleh karena itu pelanggan akan 

semakin kritis dalam menilai suatu prusahaan transportasi. Kepuasan konsumen 

akan tercapai apabila kualitas produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan 
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sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini disebabkan kualitas jasa sangat 

tergantung dari siapa dan bagaimana jasa itu diberikan. 

Semakin banyaknya moda transportasi membuat persaingan semakin ketat, 

hal ini menyebabkan perusahaan harus memberikan pelayanan terbaiknya untuk 

menciptakan kepuasan konsumen dan memenangkan persaingan. Namun 

kenyataannya perusahaan sulit memenangkan persaingan tersebut karena banyak 

pesaing yang memberikan pelayanan lebih baik. Perusahaan dengan pelayanan 

yang terbaiklah yang nantinya akan memenangkan persaingan tersebut, karena 

dengan pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan tersendiri bagi 

pelanggan. Kepuasan pelanggan akan membuat pelanggan menceritakan produk 

tersebut ke orang lain sehingga promosi produk dapat berjalan secara otomatis 

dengan mouth to mouth.(Santoso et al., 2015) 

Sebagai penyedia jasa transportasi diperlukan adanya pemahaman 

mengenai kebutuhan dan keingingan konsumennya. Kualitas pelayanan 

merupakan aspek yang penting didalam upaya memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Selain itu Brand Image atau citra merek menjadi hal 

penunjang atas kepercayaan konsumen terhadap penyedia jasa trasnportasi. 

Promosi dilakukan agar konsumen lebih mengerti produk jasa perusahaan dan 

menjadi tertarik untuk menggunakan jasa perusahaan. 

PT.KAI  adalah satu satunya penyedia jasa tranportasi kereta api di 

Indonesia, sebagaimana perusahaan monopoli dalam transportasi kereta 

memungkinkan perusahaan ini tidak begitu mementingkan kualitas dari produk 
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yang mereka tawarkan ataupun layanan yang merekaberikan terhadap pelanggan. 

Tetapi, perusahaan ini ternyata memperhatikan pula aspek pelanggan dimana 

selalu dilakukan peningkatan kualitas produk, peningkatan pelayanan agar nilai 

yang di rasakan pelanggan atas jasa yang mereka berikan menjadi lebih baik 

disetiap kali penggunaan karena jika pelanggan merasa apa yang mereka berikan 

sesuai dengan apa yang mereka terima maka pelanggan sendiri akan puas dengan 

apa yang mereka dapatkan. 

Peluang banyaknya pengguna jasa transportasi di wilayah Jateng 

menyebabkan perusahaan harus mampu memahami kebutuhan konsumen melalui 

perilaku konsumen . Dengan memberikan pelayanan yang maksimal diharapkan 

perilaku konsumen terhadap perusahaan penyedia jasa transportasi tersebut  juga 

menjadi positif. Sikap konsumen terhadap obyek menjadi tolok ukur perilaku 

konsumen perusahaan. Perilaku Konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menghentikan konsumsi produk,jasa dan gagasan (Schiffman & Kanuk,2007). 

Banyaknya perusahaan yang menekuni bidang transportasi mengakibatkan 

perusahaan selalu mengupayakan peningkatan penjualan melalui Keputusan 

Penggunaan Jasa yang dilakukan oleh konsumen. Keputusan Penggunaan Jasa 

merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan untuk dapat mendapatkan 

keuntungan dari transaksi tersebut. Keputusan Penggunaan Jasa menjadi perhatian 

penting oleh perusahaan sebagai upaya untuk bertahan dalam bisnisnya maupun 

untuk memenangkan persaingan dari kompetitornya. 
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Keputusan pembelian adalah suatu proses penyelesaian masalah yang 

terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan dan keinginan, pencarian 

informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap alternatif pembelian, 

keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian (Kotler, 2000: 252). 

Tindakan memilih tersebut diperjelas lagi oleh  (Dharmmesta dan Handoko,1997) 

sebagai tindakan pengambilan keputusan yang meliputi keputusan tentang jenis 

dan manfaat produk, keputusan tentang bentuk produk, keputusan tentang merek,  

keputusan tentang jumlah produk, keputusan tentang penjualannya dan keputusan 

tentang waktu pembelian serta cara pembayarannya.Dalam suatu bagian 

pemasaran suksesnya pemasaran berkaitan erat dengan keputusan pembelian. 

Pada tahap ini seorang pemasar harus mengetahui berbagai keputusan pembelian, 

siapa saja yang membuat keputusan dan proses keputusan pembelian.  

Menurut Kotler dan keller (2008) Perusahaan yang cerdas berusaha untuk 

memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh semua 

pengalaman mereka dalam pembelajaran, memilih, menggunakan dan bahkan 

menyingkitkan produk. alam hal ini ditekankan bahwa perusahaan harus mampu 

mengontrol keputusan pembelian pelanggan agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan yaitu mendapatkan profit yang optimal dari operasionalnya. 

Dalam mengupayakan Keputusan Penggunaan Jasa pelanggan  PT KAI 

Daop IV Semarnag memiliki beberapa strategi. Kesuksesan PT KAI dalam 

mendapatkan citra merek yang baik di masyarakat membuat adanya Keputusan 

Penggunaan Jasa pelanggan. Bagi produsen merek berperan penting sebagai 

sarana identifikasi produk dan perusahaan, bentuk proteksi hukum, signal jaminan 
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kualitas sarana menciptakan a menciptakan asosiasi dan makna unik 

(diferensiasi), sarana keunggulan kompetitif dan sumber financial return. 

(Tjiptono,2015:187) 

(Setiadi,2003;180) Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan 

persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu 

terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa 

keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra 

yang positif terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif 

terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 

Citra merek yang diperoleh PT KAI saat ini cukup baik dengan adanya 

penghargaan “Transformation Achievement” dari Asosiasi Contact Center World 

(CCW). 

Kesuksesan PT KAI Daop IV Semarang mendapatkan pelanggan tidak 

lepas dari peran promosi produk. Menurut Kotler dan Amstrong (2001:62) 

promosi merupakan fungsi pemberitahuan, pembujukan dan pengimbasan 

keputusan konsumen. Peranan promosi ini sangat penting artinya sebagai salah 

satu unsur marketing mix yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan produk yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan perusahaan. 

Promosi yang dilakukan PT KAI yaitu promosi diberikan sebatas diskon tiket, 

sosial media dan melalui media elektronik. 

PT KAI sebagai perusahaan penyedia jasa layanan transportasi di 

Indonesia berbadan hukum dan perusahaan milik negara yang diharapkan dapat 
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memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat di bidang jasa transportasi. Untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen tersebut PT KAI mempunyai berbagai macam produk diantaranya 

adalah armada kereta api. 

KA Kaligung adalah salah satu kereta api kategori lokal khususnya untuk 

wilayah pantura Jawa Tengah. KA Kaligung melalui berbagai stasiun lokal seperti 

Semarang, Pekalongan, Pemalang dan Tegal. 

Menurut Data yang peneliti peroleh terdapat penurunan jumlah 

penumpang KA Kaligung Jurusan Semarang-Tegal. Dimana dari data tersebut 

terjadi ketidakstabilan jumlah penumpang dari tahun ke tahun sejak tahun 2013. 

Berikut adalah Data Okupansi KA Kaligung.  

Tabel 1. 1 

 Data Okupansi KA Kaligung Jurusan Semarang-Tegal Tahun 2013-2017 

Tahun Target Total 

Penumpang 

Pencapaian 

Target (%) 

Perkembangan 

(%) 

2013 400.000 319.169 79,79%  

2014 440.000 449.456 102,15% 40,82% 

2015 484.000 549.456 113,52% 22,24% 

2016 532.400 503.379 94,55% (8,38%) 

2017 585.640 483.733 83,28% (3,90%) 

Sumber : PT KAI Daop IV Semarang Tahun 2018 

Data okupansi KA Kaligung Jurusan Semarang-Tegal tahun 2013-2107 

menunjukkan terjadi fluktuasi jumlah penumpang setiap tahunnya dan mulai 
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mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan tidak memenuhi target jumlah 

penumpang sebesar 532.400 penumpang. Pencapaian target pada tahun 2013 

hanya sebesar 79.79% sedangkan tahun setelahnya mengalami perkembangan 

sebesar 40,82% pada tahun 2014 dan 22,24% pada tahun 2015. Pada tahun 

selanjutnya pengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 8,38% pada tahun 

2016 dan 3,90% pada tahun 2017. 

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis mengangkat judul “Pengaruh 

Brand Image, Promosi  dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa (Studi Kasus Pada Penumpang KA Kaligung) 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang 

terjadi (Sugiyono, 2009:35)  

Berdasarkan pernyataan diatas terjadi kesenjangan antara harapan PT KAI 

yaitu peningkatan jumlah penumpang dan pencapaian target setiap tahunnya, 

tetapi pada realisasinya terjadi penurunan jumlah penumpang dan tidak 

tercapainya target kecuali pada tahun 2014 dan 2015. Dengan didukung dengan 

permasalahan KA Kaligung yang mengalami fluktuasi jumlah penumpang dari 

tahun 2013-2017. Dimana terjadi penurunan jumlah penumpang dari target.pada 

tahun 2016 ke tahun 2017 dengan tingkat penurunan mumlah penumpang 3,9%. 

Sehingga dapat dirumuskan permasalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh antara Brand Image terhadap keputusan penggunaan 

jasa KA Kaligung 

2. Apakah ada pengaruh antara promosi terhadap keputusan penggunaan jasa 

KA Kaligung 

3. Apakah ada pengaruh antara kualitas layanan terhadap keputusan penggunaan 

jasa KA Kaligung 

4. Apakah ada pengaruh antara Brand Image, promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan penggunaan jasa KA Kaligung 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka dapat dijelasakan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel Brand Image terhadap 

Keputusan penggunaan jasa KA Kaligung 

2. Untuk mengngetahui pengaruh antara variabel Promosi terhadap Keptusan 

penggunaan jasa KA Kaligung 

3. Untuk mengngetahui pengaruh antara variabel Kualitas Pelayanan terhadap 

Keptusan penggunaan jasa KA Kaligung. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Brand Image, Promosi dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Keputusan Penggunaan Jasa KA Kaligung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan peneliti mendapat tambahan 

pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan bisnis dan sebagai wahana 

untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama bangku perkuliahan 

terutama mengenai mata kuliah diantaranya Manajemen Pemasaran dalam hal 

brand Image dan Promosi serta mata kuliah manajemen pelayanan dalam hal 

kualitas pelayanan serta mata kuliah kebijakan & strategi pemasaran dalam hal 

keputusan penggunaan jasa. 

1.4.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil dari penelitian dapat 

berguna bagi PT KAI Daop IV Semarang. Adapun kegunaan hasil penelitian ini 

bagi PT KAI Daop IV Semarang adalah sebagai berikut 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PT KAI Daop IV Semarang 

dalam menentukan kebijakan pemasaran jangka pendek maupun jangka 

panjang 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu PT KAI Daop IV Semarang 

dalam mencari solusi atas kendala yang didapatkan saat memasarkan produk 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kepada PT KAI mengenai 

seberapa jauh pengaruh antara Brand Image yang telah didapatkan PT KAI 
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Daop IV Semarang terhadap Keputusan Penggunaan Jasa pelanggannya, 

promosi yang telah dilakukan PT KAI terhadap Keputusan Penggunaan 

Jasa,serta kualitas pelayanan yang telah diberikan PT KAI Daop IV Semarang 

terhadap pelanggannya terhadap Keputusan Penggunaan Jasa pelanggannya. 

1.4.3 Bagi Pihak Lain 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan mendapat informasi yang berguna dan 

mampu menambah pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis serta dapat 

membantu menjadi dasar pemikiran penelitian lebih lanjut. 

Sedangkan keguanaan bagi ilmu manajemen pemasaran diharapkan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian dibidang 

manajemen pemasaran yang dilakukan di masa yang akan datang. 

1.5 Kerangka Teori  

1.5.1 Pengertian Jasa 

Mendefinisikan secara jelas mengenai jasa masih sulit bagi para konsumen 

suatu produk jasa. Hal tersebut dikarenakan jasa selalu melekat dengan produk 

barang yang dipergunakan usaha jasa untuk melayani konsumennya. Produk 

barang ini tidak dapat dipisahkan dengan jasa dikarenakan keduanya saling 

berkaitan ketika mengkonsumsi jasa maka tak lepas dengan barang yang 

dipergunakan. Begitu pula dengan ketika mengkonsumsi barang  sering kali 

dengan jasa-jasa tertentu. 
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Jasa adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur 

keetakberwujudan (intagibility) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan 

beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan property dalam kepemilikannya 

dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi mungkin saja 

terjadi dan produksi jasa bisa saja berhubungan atau bisa pula tidak berkaitan 

dengan produk fisik (Payne,1993:8) 

Jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri pada 

hakikatnya bersifat tidak teraba, untuk memenuhi kebutuhan dan tidak harus 

terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Dalam menghasil jasa bisa diperlukan 

atau tidak penggunaanya  

Cara lain untuk melakukan adalah secara konsisten memberikan kualitas 

jasa yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini dapat tercapai dengan memenuhi 

atau bahakan melampaui kualitas jasa yang diharapkan oleh para  konsumen. 

Kualitas jasa sendiri dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang dirasakan 

(perceived service) dan jasa yang diharapkan (expected service). Bila jasa yang 

dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka para pelanggan menjadi 

tidak tertarik lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Sedangkan bila yang 

terjadi adalah sebaliknya (perceived > expected) maka ada kemungkinan para 

pelangan akan menggunakan penyedia jasa itu lagi (Tjiptono,1997:146) 

Dapat disimpulkan bahwa jasa adalah aktivitas atau kegiatan ekonomi 

yang hasilnya tidak berupa barang berwujud secara fisik yang biasanya 



12 
 

 

dikonsumsi pada waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah bagi 

konsumen. 

Terdapat lima kategori bauran jasa yaitu 

a. Barang berwujud murni, yaitu tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut 

b. Barang berwujud disertai jasa, yaitu produk yang dijual disertai dengan 

pemeliharanya 

c. Campuran, yaitu tawaran yang diterima konsumen barang atau jasa dengan 

bagian yang sama 

d. Jasa utama, yang disertai barang atau jasa yang dangat kecil 

e. Jasa murni, yaitu tidak ada produk yang menyertai jas tersebut. 

1.5.2 Pemasaran 

Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan dalam mendapatkan 

konsumennya. Pemasaran merupakan proses pemenuhan kebutuhan konsumen 

yang dilakukan perusahaan dalam operasionalnnya sehingga perusahaan 

mendapatkan keuntungan. Menurut Kotler dan Keller (2009) Pemasaran adalah 

mengidentifkasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisis 

yang baik dan singkat dari pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan dengan cara 

yang menguntungkan”  sedangkan menurut Alma (2004;1), Pemasaran adalah 

segala kegiatan untuk menyampaikan barang-barang ke tangan (rumah tangga) 

dan ke konsumen industri, tetapi tidak termasuk kegiatan perubahan untuk barang. 
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Pemasaran merupakan suatu proses yang terdiri dari dua proses yaitu 

secara sosial dan secara manajerial. Definisi sosial menunjukkan peran yang 

dimainkan oleh pemasaran di masyarakat. Seorang pemasar mengatakan bahwa 

peran pemasaran adalah menghasilkan standar yang lebih tinggi. Untuk definisi 

manajerial pemasaran sering digambarkan sebagai seni menjual produk, tetapi 

orang heran ketika mereka mendengar bahwa bagian yang paling penting dari 

pemasaran adalah bukan penjual (Kotler,2005;10) 

1.5.3 Brand Image (Citra Merek) 

Salah satu strategi agar suatu organisasi mampu bersaing adalah dengan 

membangun citra yang baik di mata pelanggan maupun publik (Gronroos, 1983 

dalam Angin, 2006). Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2008) citra 

merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Maka 

membangun citra sangat penting karena citra dapat mempengaruhi persepsi 

pelanggan dan publik.  

Citra merek merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap 

merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. 

Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan 

preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif 

terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu 

merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian (Setiadi,2003;180) 

Citra merek (Brand Image) dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang 

muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah merek tetentu. Asosiasi 
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tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu 

yang dikaitkan kepada suatu merek, sama halnya ketika kita berfikir tentang orang 

lain. Asosiasi ini dapat dikonseptualisasi berdasarkan jenis, dukungan, kekuatan 

dan keunikan. (Shrimp,2003:12) 

1.5.3.1 Dimensi Brand Image 

Brand Image adalah keyakinan dan kesan terhadap produk Indiome PT 

KAI dengan indikator. Menurut Mohammad (2010:61) ada 3 indikator Brand 

Image 

1. Corporate Image (Citra pembuat), yaitu sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau 

jasa. Citra pembuat meliputi : popularitas,kredibilitas,jaringan perusahaan,serta 

pemakai itu sendiri/penggunanya 

2. User Image (Citra Pemakai), yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang dan jasa. 

Meliputi: pemakai itu sendiri,serta status sosialnya 

3. Product Image (Citra produk) yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Meliputi: atribut produk, manfaat 

bagi konsumen, serta jaminan 

1.5.4 Promosi 

Promosi/Komunikasi pemasaran adalah usaha yang dilakukan oleh 

pemasar untuk mempengaruhi/membujuk  pihak lain agar berpartisipasi dalam 
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kegiatan pertukaran. Merupakan usaha mengkomunikasikan informasi yagn 

bermanfaat tentang suatu perusahan atau produk untuk mempengaruhi pembeli 

potensial (Gugup Kismono, 2001 : 374) 

Fandy Tjiptono (2008: 219) mengatakan promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk, 

dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan 

yang bersangkutan. 

Promosi adalah komunikasi dari pemasar yang menginformasikan, 

membujuk dan mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam rangka 

mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respon. 

(Purnama,2001;69) 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2001:62) promosi merupakan 

fungsi pemberitahuan, pembujukan dan pengimbasan keputusan konsumen. 

Peranan promosi ini sangat penting artinya sebagai salah satu unsur marketing 

mix yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk 

yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan perusahaan. 

Ada tiga unsur pokok dalam struktur proses komunikasi pemasaran, 

(Fandy Tjiptono, 1997 :219) yaitu :  

1. Perilaku Komunikasi : terdiri atas pengirim (sender) atau komunikator yang 

menyampaikan pesan dan penerimanya (receiver) atau komunikan pesan. 

Dalam konteks ini komunikatornya adalah produsen/perusahaan, sedangkan 
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komunikannya adalah khalayak, seperti pasar pribadi, pasar organisasi, 

maupun masyarakat umum. 

2. Material Komunikasi ; ada beberapa material komunikasi yang penting, yaitu: 

 Gagasan, yaitu materi pokok yang akan disampaikan pengirim 

 Pesan (message) yakni himpunan berbagai simbol dari suatu gagasan. Pesan 

hanya dapat di komunikasikan melalui suatu media. 

 Media, yaitu pembawa pesan komunikasi (transporter) 

 Response, yaitu reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh penerima 

 Feed-back, yaitu pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan respon 

yang dikirim kembali oleh penerima. 

 Gangguan (noise), yaitu segala sesuatu yang dapat menghambat kelancaran 

proses komunikasi. 

3. Proses komunikasi : proses penyampaian pesan (dari pengirim kepada 

penerima) maupun pengiriman kembali respon (dari penerima kepada 

pengirim) akan memerlukan dua kegiatan, yaitu : 

 Encoding adalah proses merancang atau mengubah gagasan secara simbolik 

menjadi suau pesan untuk disampaikan kepada penerima. 

 Decoding adalah proses menguraikan atau mengartikan simbol sehingga 

pesan yang diterima dapat dipahami. 

Adapun tujuan dari pada perusahaan melakukan promosi menurut Tjiptono 

(2001 : 221) adalah menginformasikan (informing), mempengaruhi dan 

membujuk (persuading) serta mengingatkan (reminding) pelangggan tentang 

perusahaan dan bauran pemasarannya. Sedangkan menurut Sistaningrum (2002 : 
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98) menjelaskan bahwa tujuan promosi adalah empat hal, yaitu memperkenalkan 

diri, membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan 

kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Pada prinsipnya 

antara keduanya adalah sama, yaitu sama-sama menjelaskan bila produk masih 

baru maka perlu memperkenalkan atau menginformasikan kepada konsumen 

bahwa saat ini ada produk baru yang tidak kalah dengan produk yang lama.  

Setelah konsumen mengetahui produk yang baru, diharapkan konsumen 

akan terpengaruh dan terbujuk sehingga beralih ke produk tersebut. Dan pada 

akhirnya, perusahaan hanya sekedar mengingatkan bahwa produk tersebut tetap 

bagus untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan karena banyaknya serangan dari 

pesaing. 

Dalam melakukan promosi agar dapat efektif perlu adanya bauran 

promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau 

pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan 

penjualan. 

1.5.4.1 Jenis-jenis promosi 

Ada 4 (empat) jenis promosi yang utama yaitu 

1. Iklan (advertising) 

2. Promosi penjualan (sales promotion) 

3. Penjualan personal (personal selling)  

4. Publisitas (publicity)  
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yang saling menjadi bagian dari bauran promosi yang ingin dikelola secara 

strategis oleh para pemasar untuk dapat mencapai tujuan organisasi. 

1.5.4.2 Personal Selling 

Personal selling adalah komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual 

dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon 

pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga 

mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. 

Personal selling adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang 

ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan 

hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. 

Pada dasarnya personal selling merupakan komunikasi secara langsung untuk 

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa kepada 

calon pelanggan dengan maksud untuk memberikan pemahaman, dan dengan 

harapan calon pelanggan dapat mencoba dan membelinya. 

1.5.4.3 Periklanan 

Menurut Fandy Tjiptono (2008: 226) iklan merupakan bentuk komunikasi 

tidak langsung yang didasari informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu 

produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa 

menyenangkan yang akan merubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. 
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Dari definisi diatas, maka periklanan adalah seluruh proses yang meliputi 

penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan iklan. 

Iklan memiliki empat fungsi utama, yakni: 

- Informative: menginformasikan khalayak mengenai seluk beluk produk 

- Persuading: mempengaruhi khalayak untuk membeli 

- Reminding: menyegarkan informasi yang telah diterima khalayak 

- Entertainment: menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu khalayak 

menerima dan mencerna informasi. 

1.5.4.4 Sales Promotion 

Promosi penjualan (sales promotion) merupakan bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan/atau meningkatkan jumlah barang yang 

dibeli pelanggan. 

Melalui promosi penjualan, perusahaan dapat menarik pelanggan baru, 

mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk baru, mendorong pelanggan 

lebih banyak, menyerang aktivitas promosi pesaing, meningkatkan impulse buying 

(pembelian tanpa rencana sebelumnya), atau mengupayakan kerja sama yang 

lebih erat dengan pengecer. 

Maka secara umum tujuan-tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi: 

1. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial dan/atau konumen 

akhir. 
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2. Meningkatkan kinerja pemasaran perantara Mendukung dan 

mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. 

1.5.4.5 Public Relation 

Public Relation, menurut Fandy Tjiptono (2008: 230) adalah upaya 

komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, 

opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan tersebut. 

Yang dimaksud kelompok-kelompok itu adalah mereka yang terlibat, mempunyai 

kepentingan, dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, seperti karyawan dan keluarganya, pemegang saham, pelanggan, 

pemasok, perantara, pemerintah. 

Ada tiga sifat utama dari public relations. Pertama, kredibilitas tinggi, 

dimana artikel dan berita di media massa lebih dipercaya daripada iklan. Kedua, 

offguard, yakni public relations dapat menjangkau pihak-pihak yang menghindari 

wiraniaga atau iklan. Ketiga, dramatization, yaitu public relations memiliki 

potensi untuk mendramatisasi suatu perusahaan atau produk tertentu. 

1.5.5 Kualitas Pelayanan 

Pelayanan dapat diartikan sebagai upaya penyediaan fasilitas maupun 

sumberdaya manusia guna mendukung kegiatan usaha yang bertujuan untuk 

memikat konsumen. 
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Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Tjiptono, 2004:22) 

Kualitas pelayanan juga menjadi salah satu kunci utama keberhasilan. Hal 

tersebut sepaham dengan pendapat kualitas pelayanan menurut Tjiptono (2005) 

dimana kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan.  

Menurut Morgan dan Hunt (dalam Jasfar, 2002) mendefinisikan 

kepercayaan adalah rasa percaya, kepada mitra dimana seseorang berhubungan. 

Kepercayaan timbul dari suatu produk yang lama sampai kedua belah pihak saling 

mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin di antara pelanggan dan 

perusahaan maka usaha untuk membinanya tentu lebih mudah. 

Semakin terpenuhi harapan-harapan dari konsumen tentu konsumen akan 

menjatuhkan pilihan untuk mengkonsumsi produk yang perusahaan sediakan. 

Persepsi konsumen terhadap perusahaan jasa dipengaruhi oleh 

pelayanannya, karena pelayanan merupakan unsur yang penting bagi perusahaan 

dalam menanamkan image dan kepercayaan konsumen agar mereka tetap setia 

dan terus menggunakan jasa perusahaan. Sehingga pelayanan menjadi aspek 

penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 
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1.5.5.1 Pelayanan Prima 

Budaya pelayanan prima (Atep Adya Barata, 2003 : 31) terdiri dari 6A 

1. Ability (Kemampuan) 

Ability adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang program pelayanan yang meliputi kemampuan 

daam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunitas yang efektif, 

mengembangkan motivasi dan menggunakan public relations sebgai 

instrumen dalam membina hubungan kedalam dan keluar perusahaan 

2. Attitude (Sikap) 

Attitude adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi 

pelanggan. 

3. Appreance (Penampilan) 

Appreance adalah penampilan seseoranng baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari 

pihak lain. 

4. Attention (Perhatian) 

Attention adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan maupun pemahaman 

atas saran dan kritiknya. 

5. Action (Tindakan) 

Action adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan 

6. Accountability (Tanggung Jawab) 
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Accountability adalah suatu sikap keterpihakan kepada pelanggan sebgai 

wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan ketidakpuasan 

pelanggan. 

1.5.5.2 Dimensi Kualitas Pelayanan  

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam 

riset pemasaran adalah model Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman, 

Zeithmal, dan Berry yaitu: 

1. Berwujud (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapatdiandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan, oleh 

pembeli jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung, gudang), 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan 

pegawainya.  

2. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan serta akurat dan terpercaya, Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

3. Ketanggapan (responsiveness) yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 
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dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu 

persepsi yang negatif dalam pelayanan.  

4. Jaminan dan kepastian (assurance) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara 

lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.  

5. Empati (empathy) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atas pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan 

Para peneliti seperti Parasuraman, et al. (1988) telah terlebih dahulu 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang tinggi menghasilkan kepuasan 

pelanggan yang tinggi pula. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan 

pelanggan sesuai atau bahkan melebihi harapan pelanggan, maka pelayanan 

tersebut dianggap berkualitas dan memuaskan. Namun apabila pelanggan 

mendapati bahwa pelayanan yang diterima itu tidak sesuai atau berada di bawah 

harapan pelanggan, maka pelayanan dapat dianggap tidak berkualitas dan 

mengecewakan. 
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1.5.6 Keputusan Penggunaan Jasa 

Philip kotler(1997:231) mengemukakan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Konsumen 

dalam melakukan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik , seperti karakteristik 

budaya, sosial dan psikologis. Faktor tersebut adalah karakteristik pribadi yang 

mempengaruhidiri konsumen dalam melakukan pembelian. Pengambilan 

keputusan juga merupakan sebuah proses yang mempersatukan pemikiran, 

pemrosesan informasi dan penilaian-penilaian secara evaluatif. Keputusan yang 

diambil oleh seorang konsumen merupakan akhir dari pengamatan dan evaluasi 

yang dilakukan oleh konsumen tersebut. 

Menurut Kotler (1997:231) ada dua faktor yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan yaitu: 

a. Faktor dari luar konsumen 

Faktor dari luar konsumen meliputi produk, harga, tempat, promosi, ekonomi, 

teknologi serta kondisi politik 

b. Faktor dari dalam konsumen 

Faktor dari dalam konsumen meliputi psikologis konsumen serta kondisi 

sosial 

1.5.6.1 Tahap-tahap keputusan pembelian produk/jasa 

Kotler dan Keller (2007) menyatakan bahwa proses psikologis dasar 

mempunyai peran penting bagaimana konsumen memahami secara aktual 

mengambil keputusan pembelian, seperti terlihat dalam gambar berikut 
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Gambar 1. 1  

Tahap Proses Keputusan Pembelian 

 

 

Sumber: Philip Kotler 2001 : 204 

1.  Tahap pengenalan masalah 

Proses pembeli dapat dimulai dari pengenalan masalah atau kebutuhan 

pembeli menyadari antara suatu keadaan yang diiginkan. Kebutuhan tersebut 

dapat digerakkan oleh rangsangan diri dalam diri pembeli atau dari luar. 

Semua rangasangan ini dapat menyebabkan konsumen mengenali suatu 

masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang telah mulai tergerak minatnya akan berusaha 

mencari lebih banyak informasi. Apabila dorongan dari konsumen itu kuat 

dan obyek pemuas kebutuhan itu tersedia sangatlah mungkin konsumen 

membelinya. Jika tidak, kebutuhan konsumen itu akan mengendap dalam 

ingatannya 

3. Evaluasi  

Terdapat beberapa proses awal konsumen adalah orientasi kognitif yakni 

memandang konsumen sebagai pembuat pertimbangan mengenai produk 

terutma berlandaskan dengan pertimbangan yang sadar dan rasional 
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4. Keputusan pembelian 

Tahap penilai keputusan menyebabkan konsumen membentuk pilihan mereka 

diantara beberapa merk yang tergabungdalam peringkat kebutuhan. 

Konsumen mungkin juga membentuk suatu maksud membeli itu dengan 

keputusan membeli. Faktor tersebut yaitu adalah sikap orang lain dan faktor 

situasional yang tak terduga. 

5. Perilaku pasca pembelian 

Setelah membeli suatu produk konsumen akan mengalami tingkat kepuasan 

dan ketidakpuasan. Konsumen juga akan menarik bagi para pemasar. 

1.5.7 Hubungan Brand Image terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Brand Image menjadi sangat penting bagi perusahaan apapun, karena 

brand dipandang sebagai keberhasilan kegiatan pemasaran. Hal ini disebabkan 

karena citra mengenai suatu merek menjadi gambaran abstrak mengenai produk 

yang diakibatkan oleh kegiatan pemasaran dan persepsi pasar, citra memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan tentang produk barang atau 

jasa yang ditawarkan. Zeithaml dan Bitner (2001) 

Wicaksono (2007) mengemukakan pentingnya pengembangan citra merek 

dalam Keputusan Penggunaan Jasa. Brand Image yang dikelola dengan baik akan 

menghasilkan konsekuensi yang positif meliputi: 

a. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek perilaku konsumen dalam 

mengambil Keputusan Penggunaan Jasa 
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b. Memperkaya orientasi konsumsi terhadap hal-hal yang bersifat simbolis lebih 

dari fungsi-fungsi produk. 

c. Meningkatkan kepercayaan konsumen tehadap produk. 

d. Meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan, mengingat investasi 

teknologi sangat mudah untuk ditiru oleh pesaing. 

Citra merek juga dapat menjadi magnet yang kuat dalam persaingan untuk 

memperebutkan dan memenangkan pasar konsumen. Citra sebagai seperangkat 

keyakinan, ide dan kesan yang dimilki seseorang terhadap suatu objek. Suatu 

kesan yang baik dalam benak konsumen akan mendorong konsumen untuk 

melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Sikap dan tindakan 

seseorang terhadap suatu objek sangat dikondisikan oleh citra objek tersebut. 

Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen cenderung membeli barang yang telah 

memiliki citra merek yang baik di Masyarakat.(Prasastiningtyas, 2016) 

1.5.8 Hubungan Promosi terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Menurut Alma (2009:170), mengemukakan promosi adalah komunikasi 

yang informasikan kepada pelanggan potensial mengenai keberadaan sebuah 

produk dan membujuk mereka untuk memilih produk yang memiliki kapabilitas 

yang memuaskan tersebut. 

Promosi yang dilakukan menawarkan kaunggulan suatu produk yang dapat 

memuaskan pelanggan. Promosi produk yang baik akan menimbulkan kepuasan 

bagi pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Kesesuaian antara promosi 

dan kenyataan akan menimbulkan persepsi pada pelanggan 
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Promosi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh penjual kepada 

pembeli dengan informasi yang tepat serta bertujuan untuk mengubah sikap dan 

perilaku pembeli, sampai mengenal dan menjadi pembeli serta mampu mengingat 

produk tersebut. (Laksana, 2008:133). Faktor penting promosi dalam mewujudkan 

tujuan penjualan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan penerapan 

periklanan yang menarik, seperti pemasangan spanduk, menggunakan media cetak 

dan elektronik, program promosi penjualan melalui pemasaran langsung untuk 

membina hubungan yang baik dan mendapatkan respon langsung dari 

konsumen.(Istiyanto, Hendratmoko, & Mutmainah, 2015) 

1.5.9 Hubungan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Dalam menyelenggarakan pelayanan, baik kepada konsumen, pihak 

penyedia dan pemberi pelayanan harus selalu berupaya untuk mengacu kepada 

tujuan utama pelayanan yaitu Keputusan Penggunaan Jasa konsumen. 

Menurut Parasuraman, et al (1985) ada tiga hal yang harus diperhatikan 

dalam kualitas pelayanan yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan sulit dievaluasi oleh pelanggan daripada kualitas barang 

2. Persepsi kualitas pelayanan dihasilkan dari perbandingan antara kepuasan 

pelanggan dengan pelayanan yang diberikan secara nyata 

3. Evaluasi kualitas tidak semata-mata diperoleh dari hasil akhir dari sebuah 

layanan, tapi juga mengikutsertakan evaluasi dari proses layanan tersebut 
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Menurut Brady dan Cronin (dalam Remiasa dan Lukman,2007) persepsi 

pelanggan terhadap kualitas layanan ini terdiri dari tiga kualitas yaitu kualitas 

interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil. Ketiga kualitas ini 

membentuk pada keseluruhan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. 

Sehingga dalam merumuskan konsep pelayanan setiap perusahaan harus 

memperhatikan kepentingan dan keinginan konsumen agar mendapatkan 

kepercayaan dankekuatan dalam proses pengambilan keputusan oleh konsumen. 

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain. Kualitas pelayanan suatu perusahaan memegang peranan penting 

dalam merangkul konsumen untuk melakukan pembelian. Perusahaan harus 

memahami bahwa konsumen membutuhkan pelayanan yang baik dan hal ini 

menjadi satu faktor yang membuat konsumen mau melakukan pembelian dan puas 

terhadap pelayanan dari perusahaan, terlebih lagi pembelian sepeda motor pada 

sebuah dealer bukan suatu relasi yang singkat, tetapi ada hubungan yang terus 

menerus antara konsumen dengan perusahaan berkaitan dengan pemeliharaan 

sepeda motor dan pembayaran apabila konsumen melakukan pembelian secara 

kredit. Dengan pelayanan yang baik seperti memberikan informasi yang tepat dan 

jelas dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas konsumen (Kotler, 2000:297). 

Kualitas pelayanan yang memuaskan akan mendorong konsumen untuk 

melakukan pembelian produk yang bersangkutan ataupun untuk melakukan 

pembelian ulang(Prasetyani, Waluyo, & Budiatmo, 2014) 
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1.5.10 Hubungan Brand Image, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Citra merek yang positif memberikan manfaat bagi konsumen untuk lebih 

dikenal konsumen. Dengan kata lain, konsumen akan menentukan pilihannya 

untuk membeli produk yang mempunyai citra merek yang baik. Begitu pula 

sebaliknya, jika citra merek negatif konsumen cenderung mempertimbangkan 

lebih jauh lagi ketika akan membeli produk (Sangadji, 2013:338) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2003:9) memberikan pelayanan yang 

berkualitas untuk pelanggan menjadi perhatian yang sangat penting bagi 

perusahaan dan mendorong pelanggan dalam melakukan keputusan penggunaan. 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. 2 

Penelitian terdahulu 

No Peneliti/Judul Variabel Hasil 

1  Tabhita Ratna 

Prasastiningtyas  

Pengaruh Citra Merek, 

Kualitas Produk dan 

Harga terhadap 

Keputusan Pembelian 

Kartu Seluler  

Variabel Bebas 

- Citra Merek (X1) 

- Kualitas Produk 

(X2) 

- Harga (X3) 

Variabel Terikat 

- Keputusan 

Pembelian (Y) 

- variabel citra merek secara parsial 

mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian  

- variabel kualitas produk secara 

parsial mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap keputusan 

pembelian 

- variabel harga secara parsial 

mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap keputusan pembelian 

2 Budi Istiyanto, C. 

Hendratmoko, Hestin 

Mutmainah 

Analisis Pengaruh 

Harga, Promosi dan 

Variabel Bebas 

- Harga (X1) 

- Promosi (X2) 

- Pelayanan (X3) 

- Hasil uji t menunjukkan bahwa 

harga,promosi, dan pelayanan 

secara parsial memiliki pengaruh 

positif dan signiikan pada 

keputusan pembelian. 

-  Variabel Pelayanan merupakan 



32 
 

 

Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Jasa Rental Mobil di 

Surakarta 

Variabel Terikat 

- Keputusan 

Pembelian (Y) 

variabel yang pengaruhnya paling 

dominan jika dibandingkan 

dengan variabel harga dan 

promosi. 

- Hasil uji F menunjukkan bahwa 

bahwa Harga, promosi, dan 

Pelayanan secara bersama-sama 

memiliki pengaruh pada 

keputusan pembelian 

- Hasil perhitungan koeisien 

determinasi menunjukkan bahwa 

61,1% variansi Keputusan 

pembelian dapat dijelaskan oleh 

variansi dari ketiga variabel 

independen harga, promosi, dan 

pelayanan sedangkan sisanya 

(38,9%) 

3  Farli1 Maria V.J. 

Tielung  

Pengaruh Citra Merek, 

Kualitas Layanan dan 

Lokasi terhadap 

Keputusan 

Mengguanakan jasa 

Salon 

HEADQUARTERS 

MANADO TOWN 

SQUARE 

Variabel Bebas 

- Citra Merek (X1) 

- Kualitas Pelayanan 

(X2) 

- Lokasi (X3) 

Variabel Terikat 

- Keputusan 

Pembelian (Y) 

-  Citra merek secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen 

menggunakan jasa Salon 

Headquarters. 

- Kualitas layanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen 

menggunakan jasa Salon 

Headquarters. 

- Lokasi secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan konsumen 

menggunakan jasa Salon 

Headquarters. 

1.7 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2004:51), untuk memberikan pedoman dan arah yang 

jelas dalam melakukan penelitian dan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini maka diperlukan hipotesis penelitian. Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang 

diajukan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan  baru didasarkan 
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pada teori – teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2004:51). Berdasarkan pada 

kerangka teori yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 = Brand Image berpengaruh terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

H2 = Promosi berpengaruh terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

H3 = Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

H4 = Brand Image,Promosi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

Kaputusan Penggunaan Jasa 

Gambar 1. 2   

Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

Keterangan : X1 = Variabel bebas (Brand Image) 

  X2 = Variabel bebas (Promosi) 

  X3 = Variabel bebas (Kualitas Pelayanan) 

  Y = Variabel terikat (Keputusan Penggunaan Jasa) 

Promosi (X2) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3) 

Brand Image 

(X1) 

Keputusan 

Penggunaan 

jasa 
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1.8 Definisi Konsep 

Dalam suatu penelitian perlu dilakukan pendefinisian terhadap variabel – 

variabel yang akan digunakan dalam pembahasan masalah. Hal ini dimaksudkan 

agar dalam pembahasan masalah yang hendak diteliti atau dibahas dsapat terarah 

dan jelas batasannya. Definisi konsep adalah unsur penelitian yang berisi 

pengertian dari konsep yang diuraikan sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada 

kerangka pemikiran yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun definisi konsep 

dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Variabel Bebas (Independen) 

a. Brand Image 

Menurut Kotler (2002:215), Brand Image adalah seperangkat keyakinan, 

ide, dan kesan yang dimiliki oleh seorang terhadap suatu merek. Karena itu sikap 

dan tindakan konsumen terhadap suatu merek sangat ditentukan oleh citra merek 

tersebut 

b. Promosi 

Menurut Purnama (2001;69) Promosi adalah komunikasi dari pemasar 

yang menginformasikan,membujuk dan mengingatkan para calon pembeli suatu 

produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu 

respon. 
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c. Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2005:110), kualitas jasa atau kualitas pelayanan yang 

mendefinisikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

sumberdaya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. 

1.8.2 Variabel Terikat 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Menurut Kotler (2000) Keputusan pembelian adalah suatu proses 

penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisa atau pengenalan kebutuhan 

dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber-sumber seleksi terhadap 

alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. 

1.9 Definisi Operasional 

Menurut Koentjaraningrat (1991:23), definisi operasional adalah suatu 

definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang 

sedang didefinisikan atau “mengubah konsep – konsep yang berupa konstruk 

dengan kata – kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati 

dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”Definisi 

Operasional variabel-variabel yang digunakan adalh sebagai berikut: 
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1.9.1 Variabel Bebas (Independen) 

a. Brand Image 

Brand Image adalah keyakinan dan kesan terhadap produk KA Kaligung 

PT KAI dengan indikator. Indkator Brand Image menurut  Keller (2008:167) 

sebagai faktor pendukung terbentuknya citra merek dalamketerkaitannyadengan 

asosiasi merek adalah sebagai berikut 

1. Favorability of Brand Assosiation 

a. Desirability 

1. Kualitas layanan PT KAI terjaga dengan baik 

2. Kepercayaan pada PT KAI 

3. Memenuhi rasa bangga pada diri konsumen 

b. Deliverability 

1. PT KAI sebgai jasa angkutan darat terbaik 

2. Senantiasa memperbarui kualitas layanan 

2. Strength of Atribut Brand Association 

1. Penataan ruangan yang baik pada gerbing kereta 

2. Harga tiket KA KA Kaligung terjangkau 

3. Logo KAI yang menarik 

3. Uniqness of Brand Association 

a. Parts of Parity 

1. KA Kaligung memiliki manfaat yang sejajar dengan KA penumpang 

yang lainnya 
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b. Parts of Difference 

1. Menyediakan layanan hiburan atas permintaan penumpang 

2. Memiliki petugas yang kompeten 

b. Promosi 

Promosi adalah komunikasi pemasaran PT KAI Daop IV Semarang 

terhadap KA Kaligung. Promosi yang dilakukan PT KAI berupa pemberian 

intensitas nilai berupa pemberikan diskon atau potongan harga tiket. Maka dapat 

disebut dengan promosi penjualan (Sales Promotion) menurut Kotler dan Keller 

(2009) dengan indikator 

1. Frekuensi promosi penjualan dalam periode waktu 

2. Kualitas promosi 

3. Intensitas atau frekuensi promosi penjulan 

c. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu: 

1. Reliability (Kehandalan), dengan indikator: 

1. Keamanan didalam gerbong KA Kaligung 

2. Kenyamanan di dalam gerbong KA Kaligung 

3. Keberangkatan KA Kaligung 

4. Kedatangan KA Kaligung 

2. Responsiviness (Ketanggapan), dengan indikator: 

1. Pelayanan petugas di dalam gerbong KA Kaligung dalam melayanai 

penumpang 

2. Kecepatann petugas gerbong KA Kaligung dalam melayani penumpang 
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3. Kecepatan petugas dalam menanggapu keluhan penumpang KA Kaligung 

3. Assurance (Jaminan), dengan indikator: 

1. Kemampuan petugas PT. KAI memberikan rasa nyaman dan aman kepada 

setiap penumpang di stasiun dan di dalam KA Kaligung 

2. Kemampuan petugas PT.KAI melayani penumpang KA Kaligung dengan 

senyum dan sopan di dalam kereta api 

3. Penyampaian informasi yang akurat kepada penumpang KA Kaligung 

4. Empathy (Empati). 

1. Petugas KA Kaligungmembantu penumpang yang sedang mengalami 

kesulitan 

5. Tangible (Berwujud), dengan indikator: 

1. Kondisi fisik dalam gerbong KA Kaligung 

2. Kondisi fisik luar gerbong KA Kaligung 

3. Kebersihan gerbong KA Kaligung 

1.9.2 Variabel Terikat 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Keputusan Penggunaan Jasa adalah keputusan pelanggan untuk 

menggunakan KA Kaligung PT KAI Daop IV Semarang. Indikator variabel 

keputusan Penggunaan Jasa yang digunakan menurut philip kotler (1994:257) 

adalah: 

1. Keputusan pembelian 

2. Keingingan kembali menggunakan saja PT.KAI 
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3. Kepuasan setelah menggunakan jasa PT.KAI 

4. Kesediaan merekomendasikan kepada orang lain 

1.10 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu cara, prosedur, atau langkah yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data 

dengan menggunakan teknik tertentu. 

1.10.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori atau ekplanatif adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan 

(kausalitas) antar variabel ; melalui pengujian hipotesis (salah satunya 

menggunakan statistik inferensial) (Ngatno,2015) Tujuan penelitian eksplanatori 

ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam 

sebuah penelitian. Pada penelitian ini minimal terdapat dua variabel yang 

dihubungkan dan penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala. Oleh karena itu dalam penelitian ini nantinya akan 

dijelaskan mengenai adanya hubungan interaktif atau timbal balik antara variabel 

yang akan diteliti dan sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi. 

Alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini untuk menguji hipotesis 

yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas (Brand Image, 

Promosi dan Kualitas Pelayanan) terhadap variabel terikat (Keputusan 
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Penggunaan Jasa) baik secara parsial maupun simultan yang ada dalam hipotesis 

tersebut 

1.10.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2018. Dan penelitian ini engambil 

tempat di Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol Semarang. 

1.10.3 Populasi dan Sampel 

Populasi 

Populasi menurut (Sugiyono, 2004:45), adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini populasinya adalah Penumpang KA Kaligung PT KAI Daop 

IV Semarang yang tidak diketahui jumlahnya. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2009:81). Menurut Donald C.Cooper, bahwa formula 

dasar dalam menentukan ukuran sampel untuk populasi yang tidak 

teridentifikasikan secara pasti, jumlah sampel ditentukan secara langsung sebesar 

100 (Cooper, 1996:25). Jumlah sampel 100 sudah memenuhi syarat suatu sampel 

dikatakan representatif. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 100 orang responden yang mewakili untuk diteliti. Jadi, untuk jumlah 

sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 100 sampel. 
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1.10.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non-probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2010:120) Penentuan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan sampling purposive atau sampel berdasarkan 

tujuan. Lebih lanjut, Ngatno (2015:168) menjelaskan bahwa dalam teknik 

sampling ini, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti 

menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang 

diperlukan bagi penelitiannya. Maka dalam penelitian ini pengambilan sampel 

secara purposive akan dilakukan pada responden yang memiliki kriteria sebagai 

berikut : 

1. Sudah berumur 17 tahun ke atas 

2. Pernah melakukan perjalanan menggunakan KA Kaligung 

3. Bersedia diwawancarai dan mengisi kuesione 

1.10.5 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data 

primer ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan dan pihak – 

pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber 
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data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Subyek dari data primer dalam 

penelitian ini adalah responden dimana peneliti bisa memperoleh data secara 

langsung dari sumbernya. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui 

laporan -laporan, buku-buku, atau data yang telah diolah, seperti data yang telah 

dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar, majalah maupun literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Subyek dari data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi maupun studi kepustakaan, buku dimana 

peneliti bisa memperoleh data secara tidak langsung dari sumbernya. 

1.10.6 Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini digunakan skala pengukuran Likert yang biasanya 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian (Sugiyono,2010:132) Lebih lanjut, Sugiyono (2010:133) 

menjelaskan bahwa dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi inidikator variabel dan dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari positif sampai negatif.  
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Pemberian skor/nilai pada setiap alternatif jawaban skala likert terebut 

memiliki gradasi mulai dari tertinggi berindikasi positif hingga terendah 

berindikasi negatif, diuraikan sebagai berikut : 

a. Skor/nilai 5 = Jawaban responden yang paling mendukung pertanyaan 

b. Skor/nilai 4 = Jawaban responden yang mendukung pertanyaan 

c. Skor/nilai 3 = Jawaban responden yang netral mengenai pertanyaan 

d. Skor/nilai 2 = Jawaban responden yang tidak mendukung pertanyaan 

e. Skor/nilai 1=Jawaban responden yang sangat tidak mendukung pertanyaan 

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis dan sumber data yang dikumpulkan, maka digunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Kuisioner 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat 

seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2009:142). Kuisioner bisa diisi oleh responden, atau 

peneliti akan bertemu secara langsung dengan responden dan mewawancarai 

responden sesuai pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 

b. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 
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peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono,2009:137). 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data yang ada pada 

perusahaan, maupun dari sumber dokumen lain seperti buku, majalah, hasil 

penelitian terdahulu, media cetak dan internet yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

1.10.8 Teknik Pengolahan Data 

Kegiatan – kegiatan dalam pengolahan data antara lain meliputi: 

1. Editing  

Yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap hasil liputan di lapangan. Kesesuaian 

data yang diambil dengan kuesioner dilihat agar terhindar dari kesalahan atau 

ketidaklengkapan. 

2. Coding 

Yaitu kegiatan pemberian kode – kode tertentu terhadap aneka ragam 

jawaban kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama 

3. Scoring 

Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban kuesioner untuk 

memperoleh data kuantitatif yang diperlukan dalam pengujian hipotesis. 

Pemberian skala dalam penelitian ini menggunakan teknik skala likert. 
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4. Tabulasi (Tabulating) 

Pada penelitian ini, tabulasi merupakan tahap pengumpulan data dengan 

pengelompokkan atas jawaban yang diteliti ke dalam bentuk tabel. Dengan 

adanya tabulasi, dapat diketahui jumlah individu yang menjawab pertanyaan 

tertentu sehingga dapat dianalisis secara kualitatif. 

1.10.9 Teknik Analisis 

Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif  merupakan suatu teknik analisis yang pengolahan 

datanya dalam bentuk uraian atau penggambaran tentang gejala atau fenomena 

yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti tanpa menggunakan 

pembuktiaan perhitungan. 

Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang mendasarkan pada 

perhitungan dan pengukuran setiap variabel yang digunakan disertai dengan 

penjelasan terhadap hasil yang telah diperoleh dari perhitungan tersebut melalui 

SPSS dengan menggunakan rumus statistik. Beberapa rumus tersebut adalah 

sebagai berikut :  

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
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(Ghozali, 2011:52). Jika tidak valid berarti indikator tersebut tidak dapat 

digunakan untuk mengukur atau memberikan hasil, sehingga harus diperbaiki. 

Dalam penelitian ini uji validitasnya menggunakan aplikasi SPSS 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011: 47). Jika hasil yang diperoleh 

konsisten maka dapat diteruskan untuk menguji hipotesis antar variabel (brand 

Image,promosi, kualitas pelayanan dan Keputusan Penggunaan Jasa) apakah 

keempat variabel tersebut memiliki hubungan dan pengaruh. Penelitian ini dalam 

menguji realibilitas dilakukan dengan SPSS versi 16.0 

1. Koefisien Korelasi (r) 

Koefisien korelasi digunakan untuk menunjukkan kuat atau tidaknya 

pengaruh variabel independen (brand Image,promosi dan kualitas pelayanna) 

terhadap variabel dependen (Keputusan Penggunaan Jasa). Pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dikatakan kuat apabila variabel 

independen berubah sedikit maka sangat berpengaruh pada perubahan variabel 

dependen. Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan, maka 

dapat digunakan pedoman sebagai berikut(Sugiyono, 2010: 250): 
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Tabel 1. 3 

 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, 2010: 250 

2. Analisis Regresi Sederhana dan Berganda 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi sederhana digunakan untuk memutuskan apakah naik dan 

turunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan merunkan 

keadaan variabel independen. Analisis regresi sederhana mengetahui pengaruh 

langsung masing-masing variabel independen yaitu Brand Image, promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap satu variabel dependen yaitu keputasan penggunaan 

jasa. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (Keputusan Penggunaan 

Jasa), bila dua atau lebih variabel independen (Brand Image,promosi dan kualits 

pelayanan) sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 
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Analisis regresi berganda ini dapat digunakan pada hipotesis 4, yaitu: “Terdapat 

pengaruh antara Brand Image, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa”.Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi SPSS 

Koefisien Determinasi (KD) 

Koefisien determinasi (KD) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen(Ghozali, 2011: 97). Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 

Jadi, koefisien determinasi (KD) mengukur seberapa besar kontribusi 

variabel pengaruh Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa. Perubahan yang terjadi pada keputusan Penggunaan 

Jasa dipengaruhi oleh beberapa persen (%) perubahan pada Brand Image,promosi 

dan kualitas pelayanan. 
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1.10.10 Uji Signifikan 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen(Ghozali, 2011: 98). Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji seberapa 

jauh pengaruh Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan secara individual 

terhadap Keputusan Penggunaan Jasa pada taraf signifikan 5%. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

Nilai t dari hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan 

langkah-langkah berikut : 

a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

1. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) sama 

dengan nol, atau: Ho: β = 0, artinya tidak ada pengaruh positif antara variabel 

independen yaitu Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan secara 

individu terhadap variabel independen yaitu Keputusan Penggunaan Jasa. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji, apakah suatu parameter (β) tidak 

sama dengan nol, atau:Ha: β ≠ 0, artinya ada pengaruh positif antara variabel 

independen yaitu Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan secara 

individu terhadap variabel independen yaitu Keputusan Penggunaan Jasa. 

b. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikan α = 0,05 atau 

sangat signifikan 5%. 

c. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel 
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1. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berarti tidak ada pengaruh positif antara Brand Image,promosi dan kualitas 

pelayanan secara individu terhadap Keputusan Penggunaan Jasa. 

2. Ha diterima apabila t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Berarti ada pengaruh positif antara Brand Image,promosi dan kualitas 

pelayanan secara individu terhadap Keputusan Penggunaan Jasa. 

Gambar 1. 3 

 Kurva Hasil Uji Statistik t (Two Tail Test) 

 

Atau dengan melihat nilai probabilitas signifikan sebagai berikut : 

a. Apabila angka probabilitas signifikan> 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikan< 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

1.10.11  Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat(Ghozali, 2011: 98). 

t tabel 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel t hitung 

Daerah Penolakan Ho 
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Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Brand Image, promosi 

dan kualitas pelayanan secara keseluruhan terhadap keputusan Penggunaan Jasa.  

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS  

Nilai F dari hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan 

langkah-langkah berikut : 

a. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

1. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji, apakah semua parameter (β) sama 

dengan nol, atau: 

Ho: β1 = β2 = 0, artinya tidak ada pengaruh positif antara variabel independen 

yaitu Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama 

terhadap variabel independen yaitu Keputusan Penggunaan Jasa. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) yang hendak diuji, apakah semua parameter (β) tidak 

sama dengan nol, atau: 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya ada pengaruh positif antara variabel independen yaitu 

Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap 

variabel independen yaitu keputasan pelanggan. 

b. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikan α = 0,05 

atau sangat signifikan 5%. 

c. Membandingkan nilai statistik F dengan titik kritis menurut tabel 

1. Ho diterima apabila F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berarti tidak ada pengaruh positif antara Brand Image,promosi dan kualitas 

pelayanan secara bersama-sama terhadap Keputusan Penggunaan Jasa. 
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2. Ha diterima apabila F hitung ≥ F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti 

ada pengaruh positif antara Brand Image,promosi dan kualitas pelayanan 

secara bersama-sama terhadap Keputusan Penggunaan Jasa. 

Gambar 1. 4 

 Kurva Hasil Uji Statistik F 

 

Atau dengan melihat nilai probabilitas signifikansebagai berikut : 

a. Apabila angka probabilitas signifikan > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikan < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima 

 

Daerah Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan Ho 

Fhitung Ftabel 0 
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