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BAB III 

PENGARUH BRAND IMAGE, PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA 

(Studi Kasus Penumpang KA Kaligung PT KAI DAOP IV Semarang) 

Pada bab ini disajikan gambaran data penelitian yang diperoleh dari 

jawaban responden. Penyajian data diolah menggunakan Microsoft Excel dan 

SPSS for windowsvercion 16.0. Data tersebut diperoleh melalui wawancara 

dengan menggunakan kuesioner kepada  100 responden. Responden merupakan 

pengambil keputusan penggunaan jasa KA Kaligung. Data hasil penelitian 

dijabarkan menggunakan analisis data deskriptif untuk menggambarkan  kondisi 

jawaban responden untuk masing – masing  variabel. 

Hasil jawaban ini diperoleh dari jawaban responden yang di sebar melalui 

kuesioner. Proses pengolahan data dilakukan terlebih dahulu melalui pengujian 

instrumen penelitian yang digunakan sebagai kesatuan langkah dalam pengujian 

hipotesis. Pengujian tersebut antara lain uji validitas dan reliabilitas. Dari 

pengujian itu akan dipaparkan interprestasi hasil penelitian melalui anasilis tabel 

distribusi. Selanjutnya pengujian uji korelasi, uji regresi linier sederhana, regresi 

linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi dilakukan untuk 

menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Setelah diketahui semua hasil 

pengolahan data, selanjutnya akan dibahas kesimpulan yang didasarkan  pada 

hasil analisis tersebut. Variabel bebas (independent) penelitian ini terdiri dari tiga 



89 
 

 

variabel yaitu kualitas brand Image (X1), promosi (X2) dan kualitas pelayanan 

(X3). Adapun variabel terikatnya (dependent) yaitu keputusan penggunaan jasa 

(Y). 

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.1.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk menguji benar atau tidaknya indikator yang 

menunjukkan tingkat kevalidan suatu intrumen. Syarat pengujian adalah r hitung 

> r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat diartikan pertanyaan-pertanyaan 

tersebut valid. Menurut Ghozali (2007:49), suatu kuesioner dikatakan valid jika 

nilai korelasi r hitung > r tabel dan bernilai positif. 

Nilai r hitung diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan software 

SPSS sedangkan nilai r tabel diperoleh dengan menghitung degree of freedom 

(df)= n-k. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 

orang sehingga df= 100-2= 98 dengan probalilitas atau tingkat kepercayaan 5% 

dan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Adapun kaidah yang berlaku adalah: 

a. Jika r hitung > r table (0,1966), maka butir pertanyaan tersebut valid 

b. Jika r hitung < r tabel (0,1966), maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

Berikut data yang disajikan adalah hasil uji validitas dari variabel Brand Image 

(X1) dapat dilihat pada tabel 3.1 : 
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Tabel 3. 1 

Hasil Uji Validitas Brand Image 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Kualitas layanan PT KAI terjaga 

dengan baik 0,539 
0,1966 Valid 

2. Kepercayaan pada PT KAI 
0,466 

0,1966 Valid 

3. Memenuhi rasa bangga pada diri 

konsumen 0,425 
0,1966 Valid 

4. PT KAI sebgai jasa angkutan darat 

terbaik 0,217 
0,1966 Valid 

5. Senantiasa memperbarui kualitas 

layanan 0,350 
0,1966 Valid 

6. Penataan ruangan yang baik pada 

gerbong kereta 0,333 
0,1966 Valid 

7. Harga tiket KA KA Kaligung 

terjangkau 0,469 
0,1966 Valid 

8.  Logo KAI yang menarik 
0,417 

0,1966 Valid 

9. KA Kaligung memiliki manfaat yang 

sejajar dengan KA penumpang yang 

lainnya 
0,492 

0,1966 Valid 

10. Menyediakan layanan hiburan atas 

permintaan penumpang 0,542 
0,1966 Valid 

11. Memiliki petugas yang kompeten 
0,283 

0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

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

yang digunakan untuk mengukur variabel Brand Image (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 
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variabel Brand Image (X1) adalah valid yaitu semua indikator dapat digunakan 

untuk menanyakan atau mengukur variabel Brand Image. 

Adapun hasil perhitungan validitas untuk variabel Promosi (X2) dapat dilihat pada 

tabel 3.2 : 

Tabel 3. 2 

Hasil Uji Validitas Promosi 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Frekuensi promosi penjualan dalam 

periode waktu 0,347 
0,1966 Valid 

2. Kualitas promosi 
0,478 

0,1966 Valid 

3. Intensitas atau frekuensi promosi 

penjulan  0,486 
0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

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

yang digunakan untuk mengukur variabel promosi (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 

promosi (X2) adalah valid yaitu semua indikator dapat digunakan untuk 

menanyakan atau mengukur variabel promosi. 

Selanjutnya, hasil perhitungan validitas untuk variabel Kualitas Pelayanan 

(X3) dapat dilihat pada tabel 3.3 : 
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Tabel 3. 3  

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Keamanan didalam gerbong KA 

Kaligung 
0,460 

 

0,1966 Valid 

2. Kenyamanan di dalam gerbong KA 

Kaligung 0,579 
0,1966 Valid 

3. Keberangkatan KA Kaligung 
0,496 

0,1966 Valid 

4. Kedatangan KA Kaligung 
0,314 

0,1966 Valid 

5. Pelayanan petugas di dalam gerbong 

KA Kaligung dalam melayanai 

penumpang 
0,527 

0,1966 Valid 

6. Kecepatann petugas gerbong KA 

Kaligung dalam melayani 

penumpang 
0,508 

0,1966 Valid 

7. Kecepatan petugas dalam 

menanggapu keluhan penumpang 

KA Kaligung 
0,516 

0,1966 Valid 

8. Kemampuan petugas PT. KAI 

memberikan rasa nyaman kepada 

setiap penumpang di stasiun dan di 

dalam KA Kaligung 

0,611 

0,1966 Valid 

9 Kemampuan petugas PT. KAI 

memberikan rasa aman kepada setiap 

penumpang di stasiun dan di dalam 

KA Kaligung 

0,565 

0,1966 Valid 

10. Kemampuan petugas PT.KAI 

melayani penumpang KA Kaligung 

dengan senyum dan sopan di dalam 

kereta api 

0,533 

0,1966 Valid 

11. Penyampaian informasi yang akurat 

kepada penumpang KA Kaligung 0,527 
0,1966 Valid 

12. Petugas KA Kaligungmembantu 

penumpang yang sedang mengalami 
0,484 

0,1966 Valid 
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kesulitan 

13. Kondisi fisik dalam gerbong KA 

Kaligung 0,446 
0,1966 Valid 

14. Kondisi fisik luar gerbong KA 

Kaligung 0,470 
0,1966 Valid 

15. Kebersihan gerbong KA Kaligung 
0,496 

0,1966 Valid 

16 Keadaan fasilitas KA Kaligung 
0,452 

0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

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

yang digunakan untuk mengukur variabel Kualitas Pelayanan (X3) 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 (X3) adalah valid yaitu semua indikator dapat 

digunakan untuk menanyakan atau mengukur variabel Kualitas Pelayanan. 

Adapun hasil perhitungan validitas untuk variabel Keputusan Penggunaan 

Jasa (Y) dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini : 
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Tabel 3. 4 

Hasil Uji Validitas Keputusan Penggunaan Jasa 

No. Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

1. Keputusan pembelian 
0,261 

0,1966 Valid 

2. Keingingan kembali menggunakan 

saja PT.KAI 0,497 
0,1966 Valid 

3. Kepuasan setelah menggunakan jasa 

PT.KAI 0,683 
0,1966 Valid 

4.  Kesediaan merekomendasikan 

kepada orang lain 0,562 
0,1966 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa nilai r hitung setiap indikator 

pada semua item yang digunakan untuk mengukur variabel Keputusan 

Penggunaan Jasa (Y) terlihat lebih besar dibandingkan dengan r tabel sebesar 

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

bahwa semua butir pertanyaan yang mewakili variabel keputusan penggunaan jasa 

adalah valid artinya semua indikator dapat digunakan untuk menanyakan atau 

mengukur variabel keputusan penggunaan jasa. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menujukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1992:140). 

Reliabilitas memiliki pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran 

yang diperoleh secara konsisten dalam mengumpulkan data maka alat pengukur 
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tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam mengukur gejala yang sama (Sugiyono, 2008: 140). 

Pengukuran reliabilitas dengan menggunakan formulasi Cronbach Alpha 

pada Software SPSS yang selanjutnya disebut koefisien alpha. Secara umum 

kriteria reliabilitas alpha dikatakan reliabel jika koefisien alpha lebih besar dari 

0,60 (Ghozali, 2006:42). 

a. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha > 0,6 maka instrument tersebut 

reliabel, kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan. 

b. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha < 0,6 maka instrument tersebut 

tidak reliabel, kuesioner tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan. 

Berikut ini akan ditampilkan tabel hasil uji reliabilitas dari keempat 

variabel penelitian yaitu Brand Image (X1), Promosi (X2), Kualitas Pelayanan 

(X3), dan Keputusan Penggunaan Jasa (Y). 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Alpha Keterangan 

Brand Image 0,747 0,6 Reliabel 

Promosi 0,624 0,6 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,864 0,6 Reliabel 

Keputusan Penggunaan 

Jasa  

0,673 0,6 
Reliabel 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari 

keseluruhan variabel yaitu Brand Image (X1), Promosi (X2), Kualitas Pelayanan 

(X3) dan Keputusan Penggunaan Jasa (Y) adalah lebih dari 0,60 sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner 

bersifat reliabel, berarti terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda dan 

data yang dihasilkan adalah akurat. 

3.2 Analisis Deskripsi Variabel.  

Bagian ini menganalis dan menjelaskan mengenai hasil tanggapan 

responden terhadap Brand Image, Promosi, Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa yang dihimpun dalam tabel – tabel berdasarkan 

indikator yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah analisis deskripsi 

jawaban responden yang didapat dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 100 

responden. 

3.2.1. Persepsi Responden Terhadap Brand Image 

Seseorang akan melakukan Keputusan Penggunaan Jasa apabila produk 

tersebut memiliki brand image  yang baik di mata konsumen. Brand Image adalah 

representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi 

dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Persepsi responden mengenai 

indikator Brand Image  antara lain:  

3.2.1.1 Kualitas Pelayanan PT KAI 

Kualitas baik adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk yang 

kemampuannya dapat memenuhi kebutuhan serta sesuai dengan keinginan 

konsumen. Adapun tanggapan responden dalam menanggapi kualiyas pelayanan 

dari PT KAI dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut ini:   
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Tabel 3. 6 

 Kualitas Pelayanan PT KAI 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 38 38% 

2 Baik 61 61% 

3 Cukup Baik 0 0% 

4 Tidak Baik 1 1% 

5 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, menyatakan bahwa pernyataan kualitas 

pelayanan paling banyak yaitu responden memilih baik yaitu sebesar 61%. 

Sedangkan pilihan paling sedikit memilih sangat tidak baik yaitu 0%. Responden 

berpendapat bahwa layanan yang baik telah diberikan PT KAI dalam KA 

Kaligung terhdap penumpangnya sehingga membuat penumpang merasa nyaman 

3.2.1.2 Kepercayaan pada PT KAI 

Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang  dimiliki 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen  tentang objek, atribut 

dan manfaatnya. Kepercayaan merupakan hal yang penting bagi konsumen dalam 

menentukan keputusannya. Kepercayaan yang baik akan meningkatkan citra dari 

sebuah merek. Persepsi responden mengenai kepercayaan pada PT KAI adalah 

ekspektasi dari pelayanan yang diberikan. Adapun tanggapan responden dalam 

menanggapi kepercayaan pada PT KAI dapat dilihat dalam tabel 3.7 berikut ini:  \ 
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Tabel 3. 7 

 Kepercayaan Pada PT KAI 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Percaya 38 38% 

2 Percaya 61 61% 

3 Cukup Percaya 0 0% 

4 Tidak Percaya 1 1% 

5 Sangat Tidak Percaya 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas dapat dilihat bahwa responden percaya pada 

PT KAI. Dapat dilihat dari 61% responden memilih percaya. Sedangkan 38% 

responden memilih sangat percaya dan 1% responden memilih tidak percaya. 

Responden berpendapat dengan seringnya menaiki Kereta mereka mempercayai 

PT KAI sebagai perusahaan jasa transportasi yang baik dan sesuai aturan.  

3.2.1.3 Memenuhi Rasa Bangga pada Diri Konsumen 

Persepsi mengenai rasa bangga pada diri konsumen adalah kesesuaian 

harapan dan kemampuan produk untuk menciptakan kepuasan pada konsumen.  

Sehingga produk yang memuaskan adalah produk yang mampu menciptakan rasa 

bangga ketika dikonsumsi. Adapun tanggapan dari responden mengenai 

memenuhi rasa bangga pada diri konsumen dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah 

berikut ini  
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Tabel 3. 8 

 Memenuhi Rasa Bangga pada Diri Konsumen 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Bangga 36 36% 

2 Bangga 61 61% 

3 Netral 3 3% 

4 Tidak Bangga 0 0% 

5 Sangat Tidak Bangga 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa pilihan reponden paling 

banyak yaitu responden yang memilih komposisi bangga sebesar  61% kemudian 

36% orang memilih komposisi sangat bangga  dan 1% memilih komposisi netral. 

Sedangkan 1% responden memilih komposisi sangat tidak bangga. Menurut 

pendapat responden, konsumen merasa bangga dengan menggunakan transportasi 

milik negara sebgai wujud cinta tanah air. 

3.2.1.4 PT KAI sebagai Jasa Angkutan Darat Terbaik  

Persepsi jasa angkutan darat terbaik adalah menjadi prioritas utama 

penumpang dalam memilih moda transportasi darat. Penumpang mendapatkan 

merasakan perbedaan kualitas pada moda transportasi yang dipilihnya. Adapun 

tanggapan dari responden mengenai PT KAI sebagai jasa angkutan darat terbaik 

dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah berikut ini : 
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Tabel 3. 9 

 PT KAI sebagai Jasa Angkutan Darat Terbaik 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 27 17% 

2 Setuju 41 41% 

3 Netral 31 31% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 27% responden 

memilih sangat setuju, 41% responden memilih setuju dan 31% responden 

memilih netral. Sedangkan 1% responden memilih sangat tidak setuju. Menurut 

pendapat responden PT KAI sebagai jasa angkutan darat terbaik karena cepat 

dalam melayani penumpang dan nyaman. 

3.2.1.5 Senantiasa Memperbarui Kualitas Layanan 

Kualitas pelayanan merupakan hal yang diperhatikan perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karenanya perlu adanya pembaharuan dan 

penyesuaian dengan ekspektasi dari konsumen agar konsumen tidak merasakan 

kejenuhan dengan pelayanan yang diberikan.. Adapun tanggapan dari responden 

mengenai  senantiasa memperbarui kulaitas layanan PT KAI dapat dilihat pada 

tabel 3.10 di bawah berikut ini : 
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Tabel 3. 10 

 Senantiasa Memperbarui Kualitas Layanan 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Selalu 13 13% 

2 Sering 37 37% 

3 Netral 44 44% 

4 Jarang 2 2% 

5 Tidak Pernah 4 4% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 44% responden 

memilih netral, 37% responden memilih sering dan 13% responden memilih 

selalu. Sedangkan 2% responden memilih jarang dan 4% responden memilih tidak 

pernah. Menurut responden pernah tidak memperhatikan hal tersebut tetapi ada 

juga yang merasakan tidak adanya perubahan kualitas layanan yang signifikan. 

3.2.1.6 Penataan Ruangan yang Baik pada Gerbong Kereta 

Penataan ruang adalah penyususnan fasilitas pada tempat yang tepat 

Penggantian menu apabila tidak sesuai merupakan suatu hal yang harus 

diperhatikan. Persepsi ini dapat mengurangi kekecewan konsumen apabila 

mendapat perhatian yang lebih. Adapun tanggapan dari responden mengenai 

penataan ruangan yang baik pada gerbong kereta dapat dilihat pada tabel 3.11 di 

bawah berikut ini : 
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Tabel 3. 11  

Penataan Ruangan yang Baik pada Gerbong Kereta 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 23 23% 

2 Baik 63 63% 

3 Netral 14 14% 

4 Tidak Baik 0 0% 

5 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.11 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 63% responden 

memilih baik, 23% responden memilih sangat baik dan 14% responden memilih 

netral. Sedangkan  tidak ada yang memilih tidak diperhatikan dan sangat tidak 

diperhatikan. Menurut responden penataan runag pada gerbong cukup baik, hanya 

saja perlu adanya pembaharuan kapasitas. 

3.2.1.7 Harga Tiket KA Kaligung Terjangkau 

Harga adalah Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan 

jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Persepsi harga yang 

terjangkau adalah nilai suatu produk yang dapat dijangkau ole konsumen dan 

kesesuaiannya dengan nilai kegunaan yang didapatkan oleh konsumen dari 

mengkonsumsi produk tersebut. Adapun tanggapan dari responden mengenai 

harga tiket KA Kaligung terjangkau dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah berikut 

ini : 
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Tabel 3. 12  

Harga Tiket KA Kaligung Terjangkau 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Terjangkau 17 17% 

2 Terjangkau 54 54% 

3 Netral 30 30% 

4 Tidak Terjangkau 1 0% 

5 Sangat Tidak Terjangkau 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 54% responden 

memilih terjangkau, 30% responden memilih netral dan 17% responden memilih 

sangat terjangkau. Sedangkan ada 1% responden memilih tidak terjangkau. 

Menurut responden harga tiket KA Kaligung terjangkau menyesuaikan dengan 

kualitas yang diberikan. Sedangkan ada responden yang merasa tiket KA 

Kaligung sangat tidak terjangkau karena mahal. 

3.2.1.8 Logo KAI yang Menarik 

Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan 

mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, 

dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai 

pengganti dari nama sebenarnya. Logo sebagai perumpamaan perusahaan. 

Sehingga perlu adanya daya tarik terhadap logo perusahaan agar dapat menarik 

minat konsumen untuk menggunakan produk/jasa perusahaan. Logo yang menarik 

akan menambah kesan konsumen terhadap perusahaab. Adapun tanggapan dari 



104 
 

 

responden mengenai logo KAI yang menarik dapat dilihat pada tabel 3.13 di 

bawah berikut ini : 

Tabel 3. 13 

 Logo KAI yang Menarik 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Menarik 15 15% 

2 Menarik 46 46% 

3 Netral 38 38% 

4 Tidak Menarik 0 0% 

5 Sangat Tidak Menarik 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.13 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 46% responden 

memilih menarik, 38% responden memilih netral dan 15% responden memilih 

sangat menarik. Sedangkan ada 1% memilih sangat tidak menarik. Menurut 

responden tidak memperhatikan hal tersebut. 

3.2.1.9 KA Kaligung Memiliki Manfaat yang Sejajar dengan KA Penumpang 

yang Lainnya 

Manfaat yang sejajar dapat diartikan sebagai kesetaraan kegunaan dalam hal 

ini adlaah KA Kaligung dengan kompetitornya. Persepsi kemanfaatan yang sejajr 

adalah pandangan penumpang mengenai kemanfaatan KA Kaligung dengan moda 

transportasi sejenis. Adapun tanggapan dari responden mengenai KA Kaligung 

memiliki manfaat yang sejajar dengan KA Penumpang yang lainnya dapat dilihat 

pada tabel 3.14 di bawah berikut ini : 
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Tabel 3. 14  

KA Kaligung Memiliki Manfaat yang Sejajar dengan KA Penumpang yang 

Lainnya 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Bermanfaat 38 39% 

2 Bermanfaat 54 53% 

3 Netral 8 8% 

4 Tidak Bermanfaat 0 0% 

5 Sangat Tidak Bermanfaat 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.14 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 54% responden 

memilih bermanfaat, 38% responden memilih sangat bermanfaat dan 8% 

responden memilih netral. Menurut responden KA Kaligung memilki manfaat 

yang sama bahkan melebihi daripada KA penumpang yang lain. 

3.2.1.10  Menyediakan Layanan Hiburan atas Permintaan Penumpang 

Layanan hiburan merupakan salah satu layanan yang diberikan untuk 

menambah kepuasan konsumen. Sehingga menyediakan layanan hiburan menjadi 

penunjang ketertarikan dan kepuasan konsumen. Adapun tanggapan dari 

responden mengenai menyediakan layanan hiburan atas permintaan penumpang 

dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah berikut ini :’ 
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Tabel 3. 15 

 Menyediakan Layanan Hiburan atas Permintaan Penumpang 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Menghibur 25 25% 

2 Menghibur 51 51% 

3 Netral 20 20% 

4 Tidak Menghibur 1 1% 

5 Sangat Tidak Menghibur 3 3% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.15 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 51 responden 

memilih menghibur, 25% responden memilih sangat menghibur dan 20 responden 

memilih netral. Sedangkan ada 3% responden memilih sangat tidak menghibur 

dan 1% responden memilih tidak menghibur. Menurut responden hiburan yang 

disediakan tidak diperhatikan bahkan ada yang merasakan kebosanan dengan 

hiburan yang disediakan pada KA Kaligung. 

3.2.1.11 Memiliki Petugas yang Kompeten 

Kompeten adalah ketrampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan 

oleh kemampuannya untuk dengan konsisten memberikan tingkat kinerja yang 

memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifikPenggantian menu 

apabila tidak sesuai merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Persepsi 

petugas yang kompeten adalah petugas yang berkemampuan menangani 

pekerjaannya untuk melayani penumpang.. Adapun tanggapan dari responden 

mengenai memiliki petugas yang kompeten dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah 

berikut ini : 



107 
 

 

Tabel 3. 16  

Memiliki Petugas yang Kompeten 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Kompeten 15 15% 

2 Kompeten 67 67% 

3 Netral 7 7% 

4 Tidak Kompeten 0 0% 

5 Sangat Tidak Kompeten 11 11% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.16 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 67% responden 

memilih kompeten, 15% responden memilih sangat kompeten dan 7% responden 

memilih netral. Sedangkan ada 11% memilih sangat tidak kompeten. Menurut 

responden petugas PT KAI berkompeten dalam menjalankan tugasnya akan tetapi 

ada responden yang berpendapat bahwa petugas tidak berkompeten karena kurang 

peka terhadap permasalahan yang dihadapi penumpang. 

3.2.1.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Brand Image 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai brand Image 

ini difungsikan sebagai tanggapan responden menyatakan bahwa brand Image PT 

KAI baik guna menghitung nilai rata-rata per item pertanyaan penelitian 

sebelumnya. adapun jumlah frekuensi dibawah rata – rata dan di atas rata – rata 

untuk mengetahui seberapa banyak variasi jawaban responden terhadap 

pertanyaan. Rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 3. 17 

 Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Brand Image 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Kategori Skor 

Total 
Mean 

1 2 3 4 5 

Kualitas Layanan 100 0 1 0 61 38 436 4,36 

Kepercayaan 100 0 1 0 61 36 433 4,33 

Rasa Bangga 100 1 0 31 41 27 393 3,93 

Angkutan Terbaik 100 2 0 1 51 46 439 4,39 

Pembaharuan 100 4 2 44 37 13 353 3,53 

Penataan ruang 100 0 0 14 63 23 409 4,09 

Harga Tiket 100 0 1 30 54 15 383 3,83 

Logo  100 1 0 38 46 15 374 3,74 

Manfaat 100 0 0 8 54 38 430 4,30 

Layanan Hiburan 100 3 1 20 51 25 394 3,94 

Kompeten  100 11 0 7 67 15 375 3,75 

Mean Skor Variabel 4,02 

  Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.17 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata skor variabel brand 

Image adalah sebesar 4,02. Nilai rata - rata ini digunakan sebagai alat ukur 

peneliti melihat jawaban responden yang masih berada di atas rata – rata maupun 

dibawah rata – rata. Indikator dengan  nilai rata-rata tertinggi di atas nilai rata-rata 

skor variabel adalah indikator angkutan terbaik dengan nilai rata-rata 4,39 hal ini 

dikarenakan responden menganggap kereta api sebagai moda transportasi favorit.  

Sedangkan nilai rata-rata terendah di bawah nilai rata-rata skor variabel 

adalah indikator mengenai pembaharuan dengan nilai rat-rata 3,53. Hal ini 
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dikarenakan kurang diperhatikannya penyediaan layanan hiburan dan tidak ada 

pembarharuan hiburan dalam kereta. Item pertanyaan lain dengan nilai rata-rata 

dibawah nilai rata-rata skor variabel adalah item pertanyaan mengenai Logo KAI 

yang dinilai biasa saja. 

3.2.1.13 Kategorisasi Untuk Variabel Brand Image 

Berdasarkan data-data di atas, penilaian yang ingin diperoleh berikutnya 

adalah persepsi resonden mengenai brand Image secara umum, kategori yang 

digunakan adalah sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. 

Mengenai persepsi responden terhadap brand Image secara umum, idealnya brand 

Image yang dirasakan konsumen meliputi Kualitas layanan PT KAI terjaga 

dengan baik, Kepercayaan pada PT KAI, Memenuhi rasa bangga pada diri 

konsumen, PT KAI sebgai jasa angkutan darat terbaik, Senantiasa memperbarui 

kualitas layanan, Penataan ruangan yang baik pada gerbong kereta, Harga tiket 

KA KA Kaligung terjangkau, Logo KAI yang menarik, KA Kaligung memiliki 

manfaat yang sejajar dengan KA penumpang yang lainnya, Menyediakan layanan 

hiburan atas permintaan penumpang dan Memiliki petugas yang kompeten. 

Berikut ini disajikan penyusunan tabel distribusi frekuensi nilai variabel brand 

Image dari 100 responden Tahap yang dilakukan adalah menentukan besarnya 

interval kelas dengan menggunakan teknik belah rank, dengan rumus :    

K

R
I 

 
Keterangan :  

  I = Lebar Interval 
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 R = Rentang, yaitu nilai kumulatif tertinggi dikurangi dengan   

          nilai kumulatif   terendah 

K = Jumlah Interval Kelas 

Dalam penelitian ini, variabel brand Image terdiri dari 11 pertanyaan 

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

skor 1-5, dengan kategori : 

Skor 1 : sangat tidak baik 

Skor 2 : tidak baik 

Skor 3 : netral 

Skor 4 : baik 

Skor 5 : sangat baik 

Kemudian dari skor masing - masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan tabel frekuensi pada keseluruhan total 

indikator variabel brand Image, memiliki skor terendah sampai dengan yang 

tertinggi yaitu 11 – 55. Dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor 

kumulatif diklasifikasikan dalam lima kategori beikut ini yaitu :  

5

1) x (11 - 5) x (11
I   

5

11) -(55
I  = 44/ 5 = 8.8 

Dengan demikian kategorinya brand Image sebagai berikut : 

1. Kategori sangat tidak baik dengan interval nilai 11 – 19.8 

2. Kategori tidak baik dengan interval nilai > 19.8 – 28.6 

3. Kategori cukup baik dengan interval nilai > 28.6 – 37.4 

4. Kategori baik dengan interval nilai > 37.4 – 46.2 

5. Kategori sangat baik dengan interval nilai > 46.2 – 55 
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 Berdasarkan kategori diatas, berikut disajikan tabel kategori Brand Image 

PT KAI yaitu : 

Tabel 3. 18  

Kategorisasi Variabel Brand Image 

No. Skor Kategori Jumlah 

(orang) 

Persentase 

1. >16.8 – 20 Sangat Baik 31 31% 

2. >13.6 – 16.8 Baik 65 65% 

3. >10.4 – 13.6 Netral 4 4% 

4. >7.2 – 10.4  Tidak Baik 0 0% 

5. 4 – 7.2 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 100 100 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.18 di atas, mayoritas responden mengkategorisasikan 

brand Image PT KAI ke dalam kategori baik (65%) , netral (1%) dan sangat baik 

(31 %). Hal ini menunjukan sebagian besar responden menganggap brand Image 

PT KAI baik. 

3.2.2 Persepsi Responden Terhadap Promosi 

Promosi merupakan komunikasi yang membujuk calon konsumen untuk 

menggunakan suatu produk. 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. Promosi penjualan yang dilakukan oleh PT 

KAI khususnya pada KA Kaligung adalah pemberian potongan harga tiket atau 
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diskon untuk pembelian minimal 10 tiket dalam satu keberangkatan. Persepsi 

responden mengenai indikator promosi antara lain:  

3.2.2.1 Frekuensi Promosi Penjualan dalam Periode Waktu 

Promosi adalah upaya unutk memberitahu dan membujuk konsumen untuk 

menggunakan produk tersebut. Persepsi frekuensi promosi penjualan yaitu 

bagaimana perusahaan melakukan promosi dengan intensitas yang cukup agar 

tujuan promosi tersebut efektif dan efisien. Adapun tanggapan dari responden 

mengenai frekuensi promosi penjualan dalam periode waktu pada KA Kaligung 

dapat dilihat pada tabel 3.19 di bawah ini: 

Tabel 3. 19 

 Frekuensi Promosi Penjualan dalam Periode Waktu 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Sering 15 15% 

2 Sering 55 55% 

3 Jarang 29 29% 

4 Pernah 1 1% 

5 Tidak Pernah 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.19 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 55% responden 

memilih sering, 15 responden memilih sangat sering dan 29% responden memilih 

jarang. Sedangkan 1% responden yang memilih pernah. Sebagian besar responden 

berpendapat bahwa promosi penjualan PT KAI terkait pada semua kereta tidak 

hanya pada KA Kaligung.. 
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3.2.2.2 Kualitas Promosi 

Persepsi kualitas promosi yaitu kesesuaian harapan konsumen dalam 

mendapatkan informasi melalaui promosi dengan relaita kualitas yang diberikan. 

Promosi yang berkualitas akan menimbulkan ketertarikan konsumen untuk 

membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan peruasahaana. Adapun 

tanggapan dari responden mengenai kualitas promosi  

dapat dilihat pada tabel 3.20 di bawah ini: 

 

Tabel 3. 20  

Kualitas Promosi 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Berkualitas 41 41% 

2 Berkualitas 51 51% 

3 Netral 8 8% 

4 Tidak Berkualitas 0 0% 

5 Sangat Tidak Berkualitas 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.20 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 51% responden 

memilih berkualitas, 41% responden memilih sangat berkualitas dan 8% 

responden memilih netral. Sebagian besar responden berpendapat promosi yang 

dilakukan PT KAI berkualitas dengan adanya potongan harga sakan tetapi 

terdapat responden yang belum mengetahui adanya promosi yang dilakukan PT 

KAI. 
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3.2.2.3 Intensitas atau Frekuensi Promosi Penjulan 

Intensitas atau frekuensi promosi yang diberikan yaitu seberapa seirng 

sebuah perusahaan melakukan promosi penjualan dengan konten yang 

beranekaragam. Semakin banyak intensitas promosi akan menyebabkan besarnya 

pengaruh padakoneumen dalam hal ini penumpang dalam memilih moda 

transportasi KA Kaligung. Adapun tanggapan dari responden mengenai intensitas 

atau frekuensi promosi penjualan dapat dilihat pada tabel 3.21 di bawah ini: 

Tabel 3. 21  

Intensitas atau Frekuensi Promosi Penjualan 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Sering 40 40% 

2 Sering 53 53% 

3 Jarang 7 7% 

4 Pernah 0 0% 

5 Tidak Pernah 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.21 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 53% responden 

memilih sering, 40% responden memilih sangat sering dan 7% responden memilih 

jarang. Sebagian responden menyatakan sering mengetahui adanya promosi 

penjualan yang dilakukan PT KAI pada aplikasi penyedia reservasi tiket online 

akan tetapi tidak mengetahui promosi secara langsung dari PT KAI khususnya 

pada KA Kaligung. 
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3.2.2.4 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Promosi 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai promosi ini 

difungsikan sebagai tanggapan responden menyatakan bahwa promosi PT KAI 

baik guna menghitung nilai rata-rata per item pertanyaan penelitian sebelumnya. 

adapun jumlah frekuensi dibawah rata – rata dan di atas rata – rata untuk 

mengetahui seberapa banyak variasi jawaban responden terhadap pertanyaan. 

Rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 3. 22 

 Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Promosi 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Kategori Skor 

Total 
Mean 

1 2 3 4 5 

Frekuensi Promosi 100 0 1 29 55 15 384 3,84 

Kualitas Promosi 100 0 0 8 51 41 433 4,33 

Intensitas Promosi 100 0 0 7 53 40 433 4,33 

Mean Skor Variabel 4,16 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Keterangan:  

P12 : Frekuensi promosi penjualan dalam periode waktu 

P13 : Kualitas promosi 

P14 : Intensitas atau frekuensi promosi penjulan 

Berdasarkan tabel 3.23 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata skor variabel 

promosi adalah sebesar 4,16. Nilai rata - rata ini digunakan sebagai alat ukur 

peneliti melihat jawaban responden yang masih berada di atas rata – rata maupun 

dibawah rata – rata. Indikator dengan  nilai rata-rata tertinggi di atas nilai rata-rata 
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skor variabel adalah indikator mengenai kualitas promosi dan intensitas promosi 

dengan nilai rata-rata 4,33 hal ini dikarenakan responden merasakan promosi yang 

dilakukan PT KAI baik dengan adanya penyedia jasa reservasi tiket online. 

Sedangkan item pertanyaan lain dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata-

rata skor variabel adalah item pertanyaan mengenai frekuensi promosi karena 

responden menganati jarang adanya promosi berupa potongan harga yang 

dilakukan PT KAI pada KA Kaligung terhadap penumpang. 

3.2.2.5 Kategorisasi Untuk Variabel Promosi 

Berdasarkan data yang sudah diolah melalui indikator kualitas pelayanan 

telah diketahui, berikut ini disajikan penyusunan tabel distribusi frekuensi nilai 

variabel kualitas pelayanan dari 100 responden. Tahap yang dilakukan adalah 

menentukan besarnya interval kelas dengan menggunakan teknik belah rank, 

dengan rumus : 

K

R
I   

Dalam penelitian ini, variabel kualitas pelayanan terdiri dari 3 pertanyaan 

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

skor 1-5, dengan kategori : 

Skor 1 : sangat tidak baik 

Skor 2 : tidak baik 

Skor 3 : netral 

Skor 4 : baik 

Skor 5 : sangat baik 

Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan tabel frekuensi pada keseluruhan total 
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indikator variabel kualitas pelayanan, memiliki skor terendah sampai dengan yang 

tertinggi yaitu 3 – 15. dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor 

kumulatif diklasifikasikan dalam lima kategori:  

5

1) x (3 - 5) x (3
I   

5

3) -(15
I  = 12/5 =  2,4 

Dengan demikian kategorinya kualitas pelayanan sebagai berikut : 

1. Kategori sangat tidak baik dengan interval nilai 3 – 5,4 

2. Kategori tidak baik dengan interval nilai > 5,4 – 7,8 

3. Kategori cukup baik dengan interval nilai > 7,8 – 10,2 

4. Kategori baik dengan interval nilai > 10,2 – 12,6 

5. Kategori sangat baik dengan interval nilai > 12,6 – 15 

 Berdasarkan kategori diatas, berikut disajikan tabel kategori variabel 

promosi yaitu : 

Tabel 3. 23  

Kategorisasi Variabel Promosi 

No. Skor Kategori Jumlah 

(orang) 

Persentase 

1. >42 – 50 Sangat Baik 46 46% 

2. >34 – 42 Baik 47 47% 

3. >26 – 34 Netral 7 7% 

4. >18 – 26  Tidak Baik 0 0% 

5. 10 – 18 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 100 100 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 3.23 di atas, mayoritas responden mengkategorisasikan 

promosi PT KAI terhadap KA Kaligung ke dalam kategori sangat baik (46%), 

baik (47%), dan netral (7%). Hal tersebut dapat terjadi karena promosi yang 

dilakukan sudah cukup diketahi tetapi terdapat responden yang memahami prososi 

PT KAI di KA Kaligung. 

3.2.3 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan 

Dari sudut pandang konsumen, kulitas pelayanan yang diberikan 

perusahaan jasa digunakan sebagai indikator nilai bilamana konsumen akan 

menggunakan jasa perusahaan tersebut. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

14 indikator, yaitu keamanan didalam gerbong KA Kaligung, Kenyamanan di 

dalam gerbong KA Kaligung, kebeangkatan KA Kaligung, kedatangan KA 

Kaligung, pelayanan petugas didalam gerbong KA Kaligung daam melayani 

penumpang, kecepatan petugas gerbong KA Kaligung dalam melayanai 

penumpang, kecepatan petugas dalam menanggapi keluhan penumpang KA 

Kaligung, kemempuan petugas PT KAI memberikan raasa nyaman dan aman 

kepada setiap penumpagn di stasiun maupun di dalam gerbong KA Kaligung, 

kemempuan petugas PT KAI melayani penumpang KA Kaligung dengan senyum 

sapa di dalam kereta api, penyampaian informasi yang akurat kepada penumpang 

KA Kaligung, petugas KA Kaligung membantu penumang yang sedang 

mengalami kesulitan,kondisi fisik dalam gerbong KA Kaligung, kondisi fisik luar 

gerbong KA Kaligung, kebersihan gerbong KA Kaligung dan Fasilitas pada KA 

kaligung.  Adapun tangapan responden terhadap indikator-indiktor variabel ini 

adalah sebagai berikut: 



119 
 

 

3.2.3.1 Keamanan di Dalam Gerbong KA Kaligung 

Persepsi kemanan adalah penciptaan bebas bahaya dalam gerbong KA 

Kaligung melalui pelayanan yang diberikan oleh petugas gerbong terhadap 

penumpang agar merasakan terjamin keadaan yang kondusif dalam kereta. 

Adapun tanggapan dari responden mengenai keamanan didalam gerbong KA 

Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.24 di bawah ini: 

Tabel 3. 24  

Keamanan di Dalam Gerbong KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Aman 28 28% 

2 Aman 61 61% 

3 Netral 10 10% 

4 Tidak Aman 0 0% 

5 Sangat Tidak Aman 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.24 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 61% responden 

memilih aman, 28% responden memilih sangat aman dan 10% responden memilih 

netral. Sedangkan ada 1% responden memilih sangat tidak aman. Sebagian besar 

responden berpendapat keamanan yang diberikan oleh petugas gerbong KA 

Kaligung sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

3.2.3.2 Kenyamanan di Dalam Gerbong KA Kaligung 

Persepsi kenyamanan adalah perasaan senang dan nyaman penumpang 

ddalamm mengkonsumsi atau menggunakan jasa dalam hal ini merasakan 

kesenangan dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Adapun tanggapan dari 
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responden mengenai kenyamanan di dalam gerbong KA Kaligung dapat dilihat 

pada tabel 3.25 di bawah ini: 

Tabel 3. 25 

 Kenyamanan di Dalam Gerbong KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Nyaman 27 27% 

2 Nyaman 63 63% 

3 Netral 10 10% 

4 Tidak Nyaman 0 0% 

5 Sangat Tidak Nyaman 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.25 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 63% responden 

memilih nyaman, 27% responden memilih sangat nyaman dan 10% responden 

memilih netral. Sedangkan tidak ada  responden yang memilih tidak nyaman dan 

sangat tidak nyaman. Sebagian besar responden berpendapat kenyamanan 

dalamgerbong KA Kaligung cbaikdengan terjaganya kebersihan gerbong. 

3.2.3.3 Keberangkatan KA Kaligung 

Persepsi keberangkatan KA kaligung adalah harapan keberangkatan yang 

sesuai degan yang sudah terjadwal. Dengan tepatnya jadwal keberangkatan kereta 

maka semakin baiknya kualitas layanan perusahaan dan meyakinkan penumpang 

dengan kualitas layanan yang dijanjikan perusahaan. Adapun tanggapan dari 

responden mengenai keberangkatan KA Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.26 di 

bawah ini: 
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Tabel 3. 26 

 Keberangkatan KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Tepat 44 44% 

2 Tepat 44 44% 

3 Netral 12 12% 

4 Tidak Tepat 0 0% 

5 Sangat Tidak Tepat 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.26 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 44% responden 

memilih tepat, 44% responden memilih sangat tepat dan 12% responden memilih 

netral.  Sebagian besar responden berpendapat kebrangkatan KA Kaligung sudah 

sesuai jadwal yang tertera pada tiket maupun board.  

3.2.3.4 Kedatangan KA Kaligung 

Persepsi kedatangan adalah harapan datangnya kereta yang sesuai jadwal 

kedaatangan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dengan kereta yang datang tepat 

waktu akan semakin menambah rasa puas penumpang. Kedatangan yang tepat 

waktu juga akan membuat penumpang tidak menunggu lama. Adapun tanggapan 

dari responden mengenai kedatangan KA Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.27 

di bawah ini: 
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Tabel 3. 27  

Kedatangan KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Tepat 33 33% 

2 Tepat 57 57% 

3 Netral 9 9% 

4 Tidak Tepat 0 0% 

5 Sangat Tidak Tepat 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 57% responden 

memilih tepat, 33% responden memilih sangat tepat dan 9% responden memilih 

netral. Sedangkan ada 1% responden memilih sangat tidak tepat. Sebagian besar 

responden berpendapat kedatanbag KA Kaligung tepat waktu sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan.  

3.2.3.5 Pelayanan Petugas di Dalam Gerbong KA Kaligung dalam Melayanai 

Penumpang 

Persepsi pelayanan petugas dalam gerbong yaitu harapan penumpang 

mendapatkan layanan yang memuaskan dari petugas di dalam gerbong kereta atas 

dasar kepercayaan yang telah diberikan penumpang terhadap PT KAI pada KA 

Kaligung. Adapun tanggapan dari responden mengenai pelayanan petugas di 

dalam gerbong KA Kaligung dalam melayani penumpang dapat dilihat pada tabel 

3.28 di bawah ini: 
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Tabel 3. 28 

 Pelayanan Petugas di Dalam Gerbong KA Kaligung dalam Melayani 

Penumpang 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 17 17% 

2 Baik 72 72% 

3 Netral 11 11% 

4 Tidak Baik 0 0% 

5 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.28 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 72% responden 

memilih baik, 17% responden memilih sangat baik dan 11% responden memilih 

netral. Menurut sebagian besar responden menganggap petugas dalam gerbong 

KA Kaligung sudah bekerja dengan maksimal untuk melayani penumpang. 

3.2.3.6 Kecepatann Petugas Gerbong KA Kaligung dalam Melayani 

Penumpang 

Kecepatan dalam memberikan pelayanan yaitu petugas melayani sesuai 

dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Melayani secara cepat saja tidak cukup. 

Ketepatan dalam melayani juga penting. Pelanggan akan memberikan nilai lebih 

jika kita bisa melanyai dengan cepat dan tepat. Adapun tanggapan dari responden 

mengenai kecepatan petugas gerbong KA Kaligung dalam melayani penumpang 

dapat dilihat pada tabel 3.29 di bawah ini: 
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Tabel 3. 29 

 Kecepatan Petugas Gerbong KA Kaligung dalam Melayani Penumpang 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Cepat 12 12% 

2 Cepat 49 49% 

3 Netral 39 39% 

4 Tidak Cepat 0 0% 

5 Sangat Tidak Cepat 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 49% responden 

memilih cepat, 39% responden memilih netral dan 12% responden memilih sangat 

cepat. Sebagian besar responden berpendapat kecepatan petugas gerbong sudak 

baik dengan merespon segala keluhan dan masalah yang terjadi selama perjalanan 

kereta api. 

3.2.3.7 Kecepatan Petugas dalam Menanggapi Keluhan Penumpang KA 

Kaligung 

Kecepatan dalam memberikan pelayanan yaitu petugas melayani sesuai 

dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Melayani sescara cepat saja tidak cukup. 

Ketepatan dalam melayani juga penting. Ketepatan petugas dalam menangapi 

keluhan penumpang menjadi hal khusus yang harus dimiliki petugas yang 

diharapkan memberikan solusi atas keluhan penumpang. Adapun tanggapan dari 

responden mengenai kecepatan petugas dalam menanggapi keluhan penumpang 

KA Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.30 di bawah ini: 
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Tabel 3. 30 

 Kecepatan Petugas dalam Menanggapi Keluhan Penumpang KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Cepat 8 8% 

2 Cepat 45 45% 

3 Netral 44 44% 

4 Tidak Cepat 1 1% 

5 Sangat Tidak Cepat 2 2% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.30 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 45% responden 

memilih cepat, 44% responden memilih netral dan 8% responden memilih sangat 

cepat. Sedangkan ada 2% responden memilih sangat tidak ceapt dan 1% 

responden memilih tidak cepat. Responden berpendapat bahwa petugas cepat 

dalam menanggulangi keluhan dan memberikan solusi dengan segera, akantetapi 

terdapat repsonden yang kurnag mendaptkan pelayanan atas keluhan yang 

dirasakannaya ketika menggunakan jasa layanan KA Kaligung salah satunya 

tentang kebersihan toilet KA Kaligung yang kurang bersih kurang ditanggapi oleh 

petugas kebersiahan KA Kaligung 

3.2.3.8 Kemampuan Petugas PT. KAI Memberikan Rasa Nyaman Kepada 

Setiap Penumpang Di Stasiun dan Di Dalam KA Kaligung 

Kemampuan petugas PT KAI memberikan rasa nyaman kepada 

penumpang yaitu kinerja petugas memberikan pelayannakepad apenumpang 

secara efektif dan efisien agar penupang mendapatkan realita atas harapannya 

ketika menggunakan jasa PT KAI pada KA Kaligung. Adapun tanggapan dari 
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responden mengenai kemampuann petugas PT KAI memberikan ras aaman 

kepada setiap penumpang di stasiun da di dalam KA Kaligung dapat dilihat pada 

tabel 3.31 di bawah ini: 

Tabel 3. 31  

Kemampuan Petugas PT KAI Memberikan Rasa Nyaman kepada Setiap 

Penumpang di Stasiun dan di Dalam KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Nyaman 20 20% 

2 Nyaman 72 72% 

3 Netral 7 7% 

4 Tidak Nyaman 0 0% 

5 Sangat Tidak Nyaman 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.31 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 72% responden 

memilih nyaman, 20% responden memilih sangat nyaman dan 7% responden 

memilih netral. Sedangkan ada 1% responden memilih sangat tidak nyaman. 

Sebagian besar responden berpendapat bahwa petugas KA Kaligung bekerja 

sesuai dengan tugasnya sehingga penumpang merasakan kenyamanana dalam 

melakukan perjalanan menggunakan KA Kaligung. 

3.2.3.9 Kemampuan Petugas PT KAI Memberikan Rasa Aman Kepada 

Setiap Penumpang Di Stasiun Dan Di Dalam Ka Kaligung 

Kemampuan petugas PT KAI memberikan rasa aman adalah kesanggupan 

petugas menjada keamanan di stasiun dan di dalam gerbong kereta. Sehingg 

menciptakan peunpang yang bebas dari bahaya yang akhirnya  membuat 

penumpang merasakan mendapatkan perlindungan dari petugas PT KAI. Adapun 
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tanggapan dari responden mengenai kemampuan petugas PT KAI memberikan 

rasa aman kepada setiap penumpang di stasiun dan di dalam KA Kaligung dapat 

dilihat pada tabel 3.32 di bawah ini: 

Tabel 3. 32 

 Kemampuan Petugas PT KAI Memberikan Rasa Aman kepada Setiap 

Penumpang di Stasiun dan di Dalam KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Aman 21 21% 

2 Aman 68 68% 

3 Netral 10 10% 

4 Tidak Aman 0 0% 

5 Sangat Tidak Aman 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.32 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 68% responden 

memilih aman, 21% responden memilih sangat aman dan 10% responden memilih 

netral. Sedangkan ada 1% responden memilih sangat tidak aman. Sebagian besar 

responden berpendapat petugas PT KAI mempunyai kemampuan dalam menjaga 

keamanan di stasiun dan di gerbong KA. 

3.2.3.10 Kemampuan Petugas PT.KAI Melayani Penumpang KA Kaligung 

dengan Senyum dan Sopan di Dalam Kereta Api 

Senyum dan kesopnana yang diberikan petugas menjadi salah satu 

indikator kualitas layanan yang baik. Oleh karenanya persepsi kemampuan 

petugas melayani dengan senyum damn sopan menjadi nilai tambah ketertarikan 

penumpang menggunakan jasa layanan perusahaan kembali di lain waktu. Adapun 

tanggapan dari responden mengenai kemamuan petugas PT KAI melayani 
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penumpang KA Kaligung dengan senyum san sopan dapat dilihat pada tabel 3.33 

di bawah ini: 

Tabel 3. 33 

 Kemampuan Petugas PT KAI Melayani Penumpang KA Kaligung dengan 

Senyum dan Sopan di Dalam Kereta Api 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Ramah 20 20% 

2 Ramah 64 64% 

3 Netral 15 15% 

4 Tidak Ramah 0 0% 

5 Sangat Tidak Ramah 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.33 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 64% responden 

memilih ramah, 20% responden memilih sanhgat ramah dan 15% responden 

memilih netral. Sedangkan ada 1% responden yang memilih sangat tidak ramah. 

Sebagian besar responden berpendapat petugas melayani degan baik dan ramah 

murah senyum dan disapa ketika bertatap muka. 

3.2.3.11 Penyampaian Informasi yang Akurat kepada Penumpang KA 

Kaligung 

Persepsi penyampaian informasi yang akurat adalah kesesuaian informasi 

yang diberikan oleh informan kepada penerima informasi, informasi yang akurat 

dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman anatara kedua pihak yang 

berkomunikasi, dalamhal ini adalah informasi yang diberikan PT KAI terhadap 

penumpangnnya yaitu informasi mengenai jas alayanan yang diberikan kepada 

penumpang Kereta Api agar tidakterjadi kesalah pahaman antara PT KAI dan 
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penumpangnya. Adapun tanggapan dari responden mengenai penyampaian 

informasi akurat kepada penumpang KA Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.34 di 

bawah ini: 

Tabel 3. 34 

 Penyampaian Informasi yang Akurat kepada Penumpang KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Akurat 16 16% 

2 Akurat 62 62% 

3 Netral 22 22% 

4 Tidak Akurat 0 0% 

5 Sangat Tidak Akurat 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.34 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 62% responden 

memilih akurat, 22% responden memilih netral dan 16% responden memilih 

sangat akurat. Sedangkan tidak ada responden yang  memilih tidak akurat. 

Sebagian besar responden berpendapat infromasi yang diberikan PT KAI kepada 

penumpang akurat dengan penyampaiana nya melalui media yang disediakan PT 

KAI. 

3.2.3.12 Petugas KA Kaligung Membantu Penumpang Yang Sedang 

Mengalami Kesulitan 

Persepsi petugas KA Kaligung membantu penumpang adalah kesiap 

siagaan petugas KA Kaligung dalam merespon kesulitan yang sedang dihadapi 

penumpang ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa KA 

Kaligung. Penumpang akan merasakan kepuasan ketika petugas KA merespon 
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dengan baik kesulitan yang dihadapi penumpang. Adapun tanggapan dari 

responden mengenai petugas KA Kaligung membantu penumpang yang sedang 

mengalami kesulitan dapat dilihat pada tabel 3.35 di bawah ini: 

Tabel 3. 35  

Petugas KA Kaligung Membantu Penumpang yang Sedang Mengalami 

Kesulitan 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 36 36% 

2 Baik 51 51% 

3 Netral 13 13% 

4 Tidak Baik 0 0% 

5 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.35 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 51% responden 

memilih baik, 36% responden memilih sangat baik dan 13% responden memilih 

netral. Sebagian besar responden berpendapat petugas merespon dengan baik 

kesulitan yang dihadapi penumpang KA Kaligung dengan membantu menemukan 

seat penumpang,nomor gerbong dan jam keberangkatan dan kedatangan kereta.  

3.2.3.13 Kondisi Fisik Luar Gerbong KA Kaligung 

Layout produk menjadi sangat penting untuk memberi kesan pertama 

terhadap konsumen yang ingin menggunakan jasa perusahaan. Persepsi kondisi 

fisik luar gerbong KA Kaligung adalah keadaan yang ideal dari gerbong kereta 

yang menggambarkan kualitas layanan yagn diberikan PT KAI kepada 

penumpangnya. Sehingga ketika kondisi luar gerbong yang menarik akan 

meningkatkan minat penumpang untuk menggunakan jasa kereta api dan 
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menambah citra yang baik terhadap KA tersebut. Adapun tanggapan dari 

responden mengenai kondisi fisik luar gerbong KA Kaligung dapat dilihat pada 

tabel 3.36 di bawah ini: 

Tabel 3. 36 

 Kondisi Fisik Luar Gerdong KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 19 19% 

2 Baik 64 64% 

3 Netral 16 16% 

4 Tidak Baik 0 0% 

5 Sangat Tidak Baik 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.36 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 64% responden 

memilih baik, 19% responden memilih sangat baik dan 16% responden memilih 

netral. Sedangkan ada 1% memilih sangat tidak baik dan tidak ada  responden 

memilih tidak baik. Sebagian besar responden beranggapan kondisi fisik luar 

gerbong sama saja dengan gerbong KA penumpang yang lain yang cukup menarik 

dan baik. 

3.2.3.14 Kondisi Fisik Dalam Gerbong KA Kaligung 

Layout produk menjadi sangat penting untuk memberi kesan pertama 

terhadap konsumen yang ingin menggunakan jasa perusahaan. Persepsi kondisi 

fisik dalam gerbong KA Kaligung adalah keadaan yang ideal dari dalam gerbong 

kereta yang menggambarkan kualitas layanan yang diberikan PT KAI kepada 

penumpangnya. Sehingga ketika kondisi dalam gerbong yang menarik dan 
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nyaman akan meningkatkan minat penumpang untuk menggunakan jasa kereta api 

dan menambah citra yang baik terhadap KA tersebut. Adapun tanggapan dari 

responden mengenai kondisi fisik luar gerbong KA Kaligung dapat dilihat pada 

tabel 3.37 di bawah ini 

Tabel 3. 37  

Kondisi Fisik Dalam Gerbong KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 32 32% 

2 Baik 61 61% 

3 Netral 6 6% 

4 Tidak Baik 1 1% 

5 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.37 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 61% responden 

memilih baik, 32% responden memilih sangat baik dan 6% responden memilih 

netral. Sedangkan ada 1% memilih tidak baik dan tidak ada responden memilih 

sangat tidak baik. Sebagian besar responden berpendapat layout dalamm gerbong 

KA Kaligung baik dan nyaman dibanding dengan KA penumpang yang lain 

karena fasilitas yang lengkap dan layput seat yang nyaman karena tidak 

berhadapan. 

3.2.3.15 Kebersihan Gerbong KA Kaligung 

Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran yang mengganggu 

kenyamanan. Kebersihan gerbong perlu dijaga untuk meningkatkan kenyamanan 

penumpang. Persepsi kebersihan gerbong adalah keadaan gerbong KA Kaligung 
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yang bersih dan bebas dari kotoran yang mengganggu kenyamanan penumpang 

KA Kaligung. Bukti terjaganya kebersihan dalah tidak adanya kotoran dan 

tersedianya tempat kotoran yang memadai. Adapun tanggapan dari kebersihan 

gerbong KA Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.38 di bawah ini: 

Tabel 3. 38 

 Kebersihan Gerbong KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Bersih 31 31% 

2 Bersih 59 59% 

3 Netral 10 10% 

4 Tidak Bersih 0 0% 

5 Sangat Tidak Bersih 1 1% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.38 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 59% responden 

memilih bersih, 31% responden memilih sangat bersih dan 10% responden 

memilih netral. Sedangkan ada 1% memilih sangat tidak bersih. Sebagian besar 

responden berpendapat lingkunga gerbong KA Kaligung terjaga kebersihannya 

karena disiplinnya petugas keberihan dalam gerbong KA Kaligung, hanya saja 

ada responden yang berpendapat kurang nyaman dengan kondisi toilet yang 

kurang terjaga kebersihannya teruama ketika kereta dengan jadwal siang. 

3.2.3.16 Keadaan Fasilitas KA Kaligung 

Fasilitas adalah sarana penunjang yang diperntukkan untuk kenyamanan 

penumpang. Persepsi keadaan fasilitas KA Kaligung adalah terjaagnya funfsi 

fasilitas terdapat pembaharuan fasilitas dna pembenahan fasilitas yang sudah 
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rusak. Adapun tanggapan dari responden mengenai keadaan fasilitas KA Kaligung 

dapat dilihat pada tabel 3.39 di bawah ini: 

Tabel 3. 39 

 Keadaan Fasilitas KA Kaligung 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 29 29% 

2 Baik 54 54% 

3 Netral 17 17% 

4 Tidak Baik 0 0% 

5 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.39 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 54% responden 

memilih baik, 29% responden memilih snagat baik dan 17% responden memilih 

netral. Sebagian besar responden berpendapat kondisi fasilitas KA Kaligung 

memadai dan terjaga dengan baik perawatannya. Selain itu fasilitas yang 

ditawarkan KA Klaigung cukup lengkap.  

3.2.3.17 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 

 Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai 

kualitas pelayanan ini difungsikan sebagai tanggapan responden menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan KA Kaligung baik guna menghitung nilai rata-rata per 

item pertanyaan penelitian sebelumnya. adapun jumlah frekuensi dibawah rata – 

rata dan di atas rata – rata untuk mengetahui seberapa banyak variasi jawaban 

responden terhadap pertanyaan. Rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat dari 

tabel berikut : 
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Tabel 3. 40  

Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Pelayanan 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Kategori Skor 

Total 
Mean 

1 2 3 4 5 

Kemanana 100 1 0 10 61 28 415 4,15 

Kenyaman 100 0 0 10 63 27 417 4,17 

Keberangkatan  100 0 0 2 59 39 437 4,37 

Kedatangan 100 1 0 9 57 33 421 4,21 

Pelayanan Petugas 100 0 0 11 12 17 406 4,06 

Kecepatan Petugas 100 0 0 39 49 12 373 3,73 

Menanggapi Keluhan 100 2 1 44 45 8 356 3,56 

Rasa Nyaman 100 1 0 7 72 20 410 4,1 

Rasa Aman 100 1 0 10 68 21 408 4,08 

Ramah 100 1 0 15 64 20 402 4,02 

Informasi 100 0 0 22 62 16 394 3,94 

Membantu Penumpang 100 0 0 13 51 36 423 4,23 

Exterior  100 1 0 16 64 19 400 4 

Interior 100 0 1 6 61 32 424 4,24 

Kebersihan 100 0 0 10 59 31 421 4,21 

Fasilitas 100 0 0 17 54 29 412 4,12 

Mean Skor Variabel 4,07 

  Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.40 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata skor variabel 

kualitas pelayanan adalah sebesar 4,07. Nilai rata - rata ini digunakan sebagai alat 

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

maupun dibawah rata – rata. Indikator dengan  nilai rata-rata tertinggi di atas nilai 
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rata-rata skor variabel adalah indikator P17 mengenai keberangkatan KA 

Kaligung dengan nilai rata-rata 4,32 hal ini dikarenakan ketapatan waktu 

keberangkatan yang sesuai yang dijadwalkan oleh PT KAI.  

Sedangkan nilai rata-rata terendah di bawah nilai rata-rata skor variabel 

adalah indikator P21 mengenai kecepatan karyawan dalam melayani konsumen 

dengan nilai rat-rata 3,56. Hal ini dikarenakan terbatasnya petugas yang sanggup 

melayani penumpang. Sehingga keluhan kurang ditanggapi dengan maksimal. 

3.2.3.18 Kategorisasi untuk Kualitas Pelayanan 

Berdasarkan data yang sudah diolah melalui indikator kualitas pelayanan 

telah diketahui, berikut ini disajikan penyusunan tabel distribusi frekuensi nilai 

variabel kualitas pelayanan dari 100 responden. Tahap yang dilakukan adalah 

menentukan besarnya interval kelas dengan menggunakan teknik belah rank, 

dengan rumus : 

K

R
I   

Dalam penelitian ini, variabel kualitas pelayanan terdiri dari 16 pertanyaan 

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

skor 1-5, dengan kategori : 

Skor 1 : sangat tidak baik 

Skor 2 : tidak baik 

Skor 3 : netral 

Skor 4 : baik 

Skor 5 : sangat baik 

Kemudian dari skor masing-masing item pertanyaan dijumlahkan untuk 

mendapatkan akumulasi skor. Berdasarkan tabel frekuensi pada keseluruhan total 
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indikator variabel kualitas pelayanan, memiliki skor terendah sampai dengan yang 

tertinggi yaitu 16 – 80. dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor 

kumulatif diklasifikasikan dalam lima kategori:  

5

1) x (16 - 5) x (16
I   

5

16) -(80
I  = 64/5 =  12,8 

Dengan demikian kategorinya kualitas pelayanan sebagai berikut : 

1. Kategori sangat tidak baik dengan interval nilai 16 – 28,8 

2. Kategori tidak baik dengan interval nilai > 28,8 – 41,6 

3. Kategori cukup baik dengan interval nilai > 41,6 – 54,4 

4. Kategori baik dengan interval nilai > 54,4 – 67,2 

5. Kategori sangat baik dengan interval nilai > 67,2 – 80 

 Berdasarkan kategori diatas, berikut disajikan tabel kategori kualitas 

pelayanan KA Kaligung yaitu : 

Tabel 3. 41  

Kategorisasi Variabel Kualitas Pelayanan 

No. Skor Kategori Jumlah 

(orang) 

Persentase 

1. >42 – 50 Sangat Baik 30 30% 

2. >34 – 42 Baik 66 66% 

3. >26 – 34 Netral 2 2% 

4. >18 – 26  Tidak Baik 0 0% 

5. 10 – 18 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 100 100 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan Tabel 3.41 di atas, mayoritas responden mengkategorisasikan 

kualitas pelayanan KA Kaligung ke dalam kategori baik (66%), sangat baik (32%) 

dan netral  (2%). Hal tersebut dapat terjadi karena kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh petugas KA Kaligung PT KAI DAOP IV Semarnag baik dalam 

segi apapun, tetapi juga terdapat sedikit saran dari responden untuk melakukan 

beberapa perbaikan. 

3.2.4 Persepsi Responden Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Keputusan penggunaan jasa merupakan proses penentuan yang dilakukan 

konsumen. Ada berbagai fakttor yang memepengaruhi yaitu 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 Persepsi responden mengenai indikator 

keputusan penggunaan jasa antara lain:  

3.2.3.2 Keputusan Pembelian 

Persepsi keputusan pembelian adalah penumpang memutusakan untuk 

menggunakan jasa PT KAI sebagai moda transportasinya dengan menimbang 

beberapa aspek dan melalui proses diantaranya pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi, keputusan pembelian dan perilaku setelah menggunakan jasa 

KA Kaligung. Adapun tanggapan dari responden mengenai frekuensi promosi 



139 
 

 

penjualan dalam periode waktu pada KA Kaligung dapat dilihat pada tabel 3.42 di 

bawah ini: 

Tabel 3. 42  

Keputusan Pembelian 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 25 25% 

2 Setuju 51 51% 

3 Netral 20 20% 

4 Tidak Setuju `1 1% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.42 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 51% responden 

memilih setuju, 25% responden memilih sangat setuju dan 20% responden 

memilih netral. Sedangkan ada 3% responden memilih sangat tidak setuju dan 1%  

responden memilih tidak setuju. Sebagian besar responden berpendapat bahwa 

telah menentukan KA Kaligung sebagai moda transportasi dengan tepat.  

3.2.3.3 Keinginan Kembali Menggunakan Jasa PT KAI 

Persepsi keinginan kembali menggunakan jasa PT Kai adalah minat 

penumpang untuk mengguakan kembali jasa KA Kaligung di lain kesempatan. 

Atas dasar berbagai aspek penumpang akan kembali menggunakan jasa KA 

Kaligung. Adapun tanggapan dari responden mengenai keinginan kembali 

menggunakan jasa PT KAI dapat dilihat pada tabel 3.43 di bawah ini: 
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Tabel 3. 43  

Keinginan Kembali Menggunakan Jasa PT KAI 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Bersedia 51 61% 

2 Bersedia 48 35% 

3 Netral 1 4% 

4 Tidak Bersedia 0 0% 

5 Sangat Tidak Bersedia 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.43 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 51% responden 

memilih bersedia, 48% responden memilih bersedia dan 1% responden memilih 

netral. Sebagian besar responden berpendapat akan menggunakan kembali jasa PT 

KAI khususnya KA Kaligung atas dasar kenyamanan, fasilitas dan harga 

terjangkau. 

3.2.3.4 Kepuasan Setelah Menggunakan Jasa PT KAI 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah 

membandingkan harapan konsumen terhadap kenyataan yang diterima konsumen. 

Persepsi kepuasan setelah menggunakan jasa PT KAI adalah perasaan senang 

yang dirasakan penumpang atas pelayanan yang diberikan oleh PT KAI pada KA 

Kaligung. Adapun tanggapan dari responden mengenai kepuasan setelah 

menggunakan jasa PT KAI dapat dilihat pada tabel 3.44 di bawah ini: 
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Tabel 3. 44 

 Kepuasan Setelah Menggunakan Jasa PT KAI 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Puas 39 46% 

2 Puas 59 49% 

3 Netral 2 5% 

4 Tidak Puas 0 0% 

5 Sangat Tidak Puas 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.44 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 59% responden 

memilih puas, 39% responden memilih sangat puas dan 2% responden memilih 

netral. Sebagian responden menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan PT 

KAI di KA Kaligung. 

3.2.3.5 Kesediaan Merekomendasikan Kepada Orang Lain 

Persepsi kesediaan merekomendasikan kepda orang lain adalah 

penumpang secara sadar menyarankan kepada orang lain terkhusus orang 

terdekatnya untuk menggunakan jasa KA Kaligung dalam melakukan perjalanan 

sesuai dengan rute yang dilewati KA Kaligung. Penumpang tersebut telah 

memahami layanan KA Kaligung dan mampu menjelasakan dengan baik  kepada 

orang lain sehingga orang lain akan terpengaruh untuk menggunakan jasa KA 

Kaligung. Adapun tanggapan dari responden mengenai kesediaan 

merekomendasikan kepada orang lain dapat dilihat pada tabel 3.45 di bawah ini: 
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Tabel 3. 45 

 Kesediaan merekomendasikan kepada orang lain 

No Tangapan Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 43 4% 

2 Setuju 55 46% 

3 Netral 2 6% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat Tidak Setuju 0 0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.45 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 55% responden 

memilih setuju, 43% responden memilih sangat setuju dan 2% responden memilih 

netral. Sebagian responden menyatakan kesediaannya untuk merekkmendasikan 

KA Kaligun kepada ekan rdekatnya dan orang lain.  

3.2.3.6 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Keputusan Penggunaan 

Jasa 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai keputusan 

penggunaan jasa ini difungsikan sebagai tanggapan responden menyatakan bahwa 

keputusan penggunaan jasa KA Kaligung baik guna menghitung nilai rata-rata per 

item pertanyaan penelitian sebelumnya. adapun jumlah frekuensi dibawah rata – 

rata dan di atas rata – rata untuk mengetahui seberapa banyak variasi jawaban 

responden terhadap pertanyaan. Rekapitulasi jawaban responden dapat dilihat dari 

tabel berikut : 
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Tabel 3. 46 

 Rata-rata Jawaban Responden Mengenai Variabel Keputusan Penggunaan 

Jasa 

Pertanyaan 
Jumlah 

Responden 

Kategori Skor 

Total 
Mean 

1 2 3 4 5 

Keputusan 100 3 1 20 51 25 394 3,92 

Keinginan 100 0 0 1 48 51 450 4,5 

Kepuasan 100 0 0 2 59 39 437 4,37 

Rekomendasi 100 0 0 2 55 43 441 4,41 

Mean Skor Variabel 4,3 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.46 dapat diketahui bahwa nilai rata – rata skor variabel 

keputusan penggunaan jasa adalah sebesar 4,3. Nilai rata - rata ini digunakan 

sebagai alat ukur peneliti melihat jawaban responden yang masih berada di atas 

rata – rata maupun dibawah rata – rata. Indikator dengan  nilai rata-rata tertinggi 

di atas nilai rata-rata skor variabel adalah indikator P32 mengenai keinginan 

kembali menggunakan jasa PT KAI dengan nilai rata-rata 3,80 hal ini dikarenakan 

responden mengingingkan kembali menggunakan KA Kaligung karena aspek-

aspek yang mereka rasakan ketika menggunakan jasa PT KAI di KA Kaligung.  

Sedangkan item pertanyaan lain dengan nilai rata-rata dibawah nilai rata-

rata skor variabel adalah item pertanyaan P31 mengenai keputusan pembelian 

karena responden menentukan KA Kaligung sebagai transportasi pilihan tetapi 

mendapatkan kesulitan ketika tidak sesuainya jadwal KA Kaligung dengan waktu 

yang diinginkan responden. 
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3.2.3.7 Kategorisasi Untuk Variabel Keputusan Penggunaan Jasa 

Berdasarkan data yang sudah diolah melalui indikator keputusan 

penggunaan jasa telah diketahui, berikut ini disajikan penyusunan tabel distribusi 

frekuensi nilai variabel keputusan penggunaan jasa dari 100 responden. Tahap 

yang dilakukan adalah menentukan besarnya interval kelas dengan menggunakan 

teknik belah rank, dengan rumus : 

K

R
I   

Dalam penelitian ini, variabel kualitas pelayanan terdiri dari 4 pertanyaan 

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

skor 1-5, dengan kategori : 

Skor 1 : sangat tidak baik 

Skor 2 : tidak baik 

Skor 3 : netral 

Skor 4 : baik 

Skor 5 : sangat 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 4 – 20. dengan memperhatikan lebar interval (I) selanjutnya skor 

kumulatif diklasifikasikan dalam lima kategori:  

5

1) x (4 - 5) x (4
I   

5

4) -(20
I  = 16/5 =  3,2 

Dengan demikian kategorinya kualitas pelayanan sebagai berikut : 
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1. Kategori sangat tidak baik dengan interval nilai 4 – 7,2 

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

3. Kategori cukup baik dengan interval nilai > 10,4 – 13,6 

4. Kategori baik dengan interval nilai > 13,6 – 16,8 

5. Kategori sangat baik dengan interval nilai > 16,8 – 20 

 Berdasarkan kategori diatas, berikut disajikan tabel kategori keputusan 

penggunaan jasa KA Kaligung yaitu : 

Tabel 3. 47 

 Kategorisasi Variabel Keputusan Penggunaan Jasa 

No. Skor Kategori Jumlah 

(orang) 

Persentase 

1. >42 – 50 Sangat Baik 56 56% 

2. >34 – 42 Baik 42 42% 

3. >26 – 34 Netral 2 2% 

4. >18 – 26  Tidak Baik 0 0% 

5. 10 – 18 Sangat Tidak Baik 0 0% 

Jumlah 100 100 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.47 di atas, mayoritas responden mengkategorisasikan 

keputusan penggunaan jasa KA Kaligung ke dalam kategori sangat baik (56%),  

baik (42%) dan netral (2%). Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar 

penumpang KA kaligung telah menentukan KA Kaligung sebagai moda 

transportasi andalan mereka. 
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3.3 Analisa Data 

3.3.1 Pengaruh Brand Image Tehadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel brand Image (X1) terhadap variabel 

keputusan penggunaan jasa (Y), maka analisis yang digunakan meliputi: koefisien 

korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana, dan uji t (uji 

signifikansi). Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS for 

windows version 16.0, yang akan disajikan seperti berikut ini: 

3.3.1.1 Analisis Tabulasi Silang (Cross Tab) antara Brand Image terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Analisis tabel silang merupakan penyajian data dalam bentuk tabel, yang 

digunakan untuk mengetahui penyebaran responden berdasarkan variabel 

penelitian yang dianalisis. Di bawah ini telah disajikan tabulasi silang antar 

variabel bebas, yaitu brand image dengan variabel terikat, yaitu keputusan 

penggunaan jasa 
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Tabel 3. 48  

Tabulasi Silang antara Brand Image dan Keputusan Penggunaan Jasa 

 

Keputusan 

Penggunaan 

Jasa 

Brand Image 

Total Sangat 

Tidak 

Baik 

Tidak 

Baik 
Netral Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat Tinggi 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

29 

29% 

27 

27% 

56 

56% 

Tinggi 
0 

0% 

0 

0% 

3 

3% 

35 

35% 

4 

4% 

42 

42% 

Netral 
0 

0,00% 

0 

0% 

1 

1% 

1 

1% 

0 

0% 

2 

2% 

Rendah 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Sangat 

Rendah 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Total 
0 

0% 

0 

0% 

4 

4% 

65 

65% 

31 

31% 

100 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.48 di atas dapat diketahui bahwa brand Image 

termasuk kategori sangat baik dengan total presentase sebesar 65%. Selain itu 

dapat diketahui pula bahwa brand Image yang sangat baik tersebut memiliki atau 

memiliki tingkat keputusan penggunaan jasa dengan kategori tinggi dengan 

presentase 35%. Hal ini dapat disimpulkan jika tingkat brand Image semakin 

baik, maka keputusan penggunaan jasa KA Kaligung akan baik.. 
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3.3.1.2 Koefisien Korelasi Brand Image Terhadap Keputusan Penggunaan 

Jasa 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa erat atau kuat 

tidaknya hubungan variabel brand Image (X1) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y). Hasil dari perhitungan koefisien korelasi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 49 

 Korelasi Brand Image Terhadap Keputusan Pnggunaan Jasa 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .705a .497 .491 1.28046 

a. Predictors: (Constant), BI  

 Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

 Berdasarkan Tabel 3.48 dapat dilihat bahwa nilai koefisiean (R) antara 

variabel brnad image (X1) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y) 

adalah sebesar 0,705. Hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,60 – 

0,799, sehingga dapat disimpulkan bahwa seberapa erat atau kuat tidaknya 

hubungan antara variabel brand Image (X1) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y) adalah Kuat. 

3.3.1.3 Analisis Regresi Linear Sederhana Brand Image Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar antara pengaruh variabel brand Image (X1) terhadap variabel keputusan 
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penggunaan jasa (Y). Hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3. 50  

Analisis Regresi Linear Sederhana Brand Image Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.529 1.297  3.491 .001 

BI .287 .029 .705 9.832 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

 Sumber : Data primer diolah, 2018  

Berdasarkan Tabel 3.34 diatas dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa 

Nilai Sig. adalah 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya ada pengaruh antara 

brand Image terhadap keputusan penggunaan jasa. Berdasarkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa koefisien regresi linear sederhana variabel brand Image (X1) 

adalah 0,287 dan nilai konstannya adalah 4,529. Dari hasil perhitungan tersebut 

maka dapat terbentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = 4,529 + 0,287 X1 

Keterangan:   Y = Keputusan Penggunaan Jasa 

   X1 = Brand Image 

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut maka dapat diartikan 

bahwa: 
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a. Nilai konstanta sebesar 4,529 mempunyai arti bahwa tanpa adanya pengaruh 

dari variabel brand Image maka besarnya penilaian terhadap variabel 

keputusan penggunaan jasa adalah sebesar 4,529. Artinya jika koefisien brand 

Image bernilai 0, maka keputusan penggunaan bernilai positif sebesar 4,529. 

b. Koefisien regresi variabel Brand Image sebesar 0,287, menyatakan bahwa 

variabel brand Image mempunyai pengaruh positif terhadap variabel brand 

Image adalah sebesar 0,287. Sehingga dapat diartikan jika penilaian terhadap 

variabel brand Image naik maka akan menyebabkan meningkatnya penilaian 

terhadap keputusan penggunaan jasa. 

3.3.1.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya 

pengaruh variabel brand Image (X1) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa 

(Y). Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

 

Tabel 3. 51 

 Koefisien Determinasi Brand Image Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .705a .497 .491 1.28046 

a. Predictors: (Constant), BI  

Sumber: Data primer yang diolah,2018 

Dari hasil pengujian data nilai R Square yang diperoleh adalah 0,290 

sehingga koefisien determinasi menjadi: 
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𝑲𝑫 = (𝒓𝟐). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = (𝟎, 𝟒𝟗𝟕). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = 𝟒𝟗, 𝟕% 

Berdasarkan Tabel 3.50 diatas dapat dilihat bahwa hasil koefisien 

determinasi (Rsquare) antara variabel brand Image (X1) terhadap variabel 

keputusan penggunaan jasa (Y) adalah sebesar 0,497 atau 49,7%. Hal ini berarti 

bahwa pengaruh yang diberikan variabel brand Image (X1) terhadap keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 49,7%, sedangkan sisanya sebesar 50,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain selain brand Image. 

3.3.1.5 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel brand Image (X1) 

terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y). Untuk menguji signifikansi 

hubungan pengaruh antar variabel tersebut, maka dicari nilai t sebagai berikut. 

Tabel 3. 52 

 Uji t Brand Image Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.529 1.297  3.491 .001 

BI .287 .029 .705 9.832 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

 Sumber : Data primer diolah, 2018 
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Untuk membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini, makaakan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh dari variabel brand Image(X1) 

terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kriteria hipotesis penelitian: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

brand Image (X1) dan terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel brand 

Image (X1) terhadap keputusan penggunaan jasa (Y) 

b. Menentukan t tabel 

Dengan tingkat signifikansi alpha 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasan df 

(df = (n – 2) = 100 - 2 =98, (satu sisi / 0,05) , maka diperoleh t tabel sebesar 

1,66. 

c. Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 3.47 diketahui bahwa t hitung 

adalah sebesar 9,832 dengan signifikansi 0,00. 

d. Kriteria pengujian  

 Ho diterima dan Ha ditolak, apabila t hitung ≤ t tabel 

 Ho ditolak dan Ha diterima, apabila t hitung > t tabel   

Daripengujian yang dilakukan, diperoleh nilai dari t hitung adalah sebesar 9,832 

untuk t tabel 1,66. Maka diperoleh,  t hitung (9,832> t tabel (1,66)  maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 



153 
 

 

Gambar 3. 1   

Uji t Brand Image Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dilihat nilai t hitung (9,832) lebih besar dari t tabel 

(1,66) yang berarti Ho ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel brand Image (X1) dengan variabel 

keputusan penggunaan jasa (Y). 

3.3.2 Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel promosi (X2) terhadap 

variabel keputusan penggunaan jasa (Y), maka analisis yang digunakan meliputi: 

koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana, dan uji 

t (uji signifikansi). Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS 

for windows version 16.0, yang akan disajikan seperti berikut ini: 

3.3.2.1 Analisis Tabulasi Silang (Cross Tab) antara Promosi terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Analisis tabel silang merupakan penyajian data dalam bentuk tabel, yang 

digunakan untuk mengetahui penyebaran responden berdasarkan variabel 

penelitian yang dianalisis. Di bawah ini telah disajikan tabulasi silang antar 

t tabel 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel t hitung 

Daerah Penolakan Ho 
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variabel bebas, yaitu promosi dengan variabel terikat, yaitu keputusan 

penggunaan jasa 

Tabel 3. 53  

Tabulasi Silang antara Promosi dan Keputusan Penggunaan Jasa 

Keputusan 

Penggunaan 

Jasa 

Promosi 

Total Sangat 

Tidak 

Baik 

Tidak 

Baik 
Netral Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat Tinggi 
0 

0% 

0 

0% 

4 

4% 

9 

9% 

43 

43% 

56 

56% 

Tinggi 
0 

0% 

0 

0% 

2 

2% 

37 

37% 

3 

3% 

42 

42% 

Netral 
0 

0% 

0 

0% 

1 

1% 

1 

1% 

0 

0% 

2 

2% 

Rendah 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Sangat 

Rendah 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Total 
0 

0% 

0 

0% 

7 

7% 

47 

47% 

46 

46% 

100 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.53 di atas dapat diketahui bahwa promosi termasuk 

kategori baik dengan total presentase sebesar 47%. Selain itu dapat diketahui pula 

bahwa promosi yang baik tersebut memiliki atau memiliki tingkat keputusan 

penggunaan jasa dengan kategori tinggi dengan presentase 37%. Hal ini dapat 
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disimpulkan jika tingkat promosi semakin baik, maka keputusan penggunaan jasa 

KA Kaligung akan baik. 

3.3.2.1 Koefisien Korelasi Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa erat atau kuat 

tidaknya hubungan variabel promosi (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y). Hasil dari perhitungan koefisien korelasi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 54 

Koefisien Korelasi Promosi Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .696a .484 .479 1.29601 

a. Predictors: (Constant), P  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.52 dapat dilihat bahwa nilai koefisiean (R) antara 

variabel promosi (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y) adalah 

sebesar 0,696. Hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,60 – 0,799, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa seberapa erat atau kuat tidaknya hubungan 

antara variabel promosi (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y) 

adalah Kuat. 
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3.3.2.2 Analisis Regresi Linear Sederhana Promosi Terhadap Keputusan 

Penggunaan Jasa 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar antara pengaruh variabel promosi (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y). Hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3. 55 

 Koefisien Regresi Linear Sederhana Promosi Terhadap Keputusan 

penggunaan jasa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.366 1.139  5.590 .000 

Promosi .868 .091 .696 9.593 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.53 diatas dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa 

Nilai Sig. adalah 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya ada pengaruh antara 

promosi terhadap keputusan penggunaan jasa. Berdasarkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa koefisien regresi linear sederhana variabel promosi (X2) adalah 

0,868 dan nilai konstannya adalah 6,366. Dari hasil perhitungan tersebut maka 

dapat terbentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = 6,366+ 0,868 X2 

Dimana: Y = Keputusan penggunaan jasa 
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   X2 = Promosi 

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut maka dapat diartikan 

bahwa: 

a. Nilai konstanta sebesar 6,366 mempunyai arti bahwa tanpa adanya pengaruh 

dari variabel promosi maka besarnya penilaian terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 6,366. Artinya jika koefisien promosi bernilai 

0, maka keputusan penggunaan bernilai positif sebesar 6,366. 

b. Koefisien regresi variabel promosi sebesar 0,868, menyatakan bahwa variabel 

promosi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 0,868. Sehingga dapat diartikan jika penilaian 

terhadap variabel promosi naik maka akan menyebabkan meningkatnya 

penilaian terhadap keputusan penggunaan jasa. 

3.3.2.3 Koefisien Determinasi Promosi Terhadap Keputusan penggunaan 

jasa 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya 

pengaruh variabel promosi (X2) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y). 

Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 3. 56  

Koefisien Determinasi Promosi Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .696a .484 .479 1.29601 

a. Predictors: (Constant), P  
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Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengujian data nilai R Square yang diperoleh adalah 0,146 sehingga 

koefisien determinasi menjadi: 

𝑲𝑫 = (𝒓𝟐). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = (𝟎, 𝟒𝟖𝟒). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = 𝟒𝟖, 𝟒% 

Berdasarkan Tabel 3.54 diatas dapat dilihat bahwa hasil koefisien 

determinasi (Rsquare) antara variabel promosi (X2) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y) adalah sebesar 0,484 atau 48,4%. Hal ini berarti bahwa 

pengaruh yang diberikan variabel promosi (X2) terhadap keputusan penggunaan 

jasa adalah sebesar 48,4%, sedangkan sisanya sebesar 51,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain selain promosi. 

3.3.2.4 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel promosi (X2) 

terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y). Untuk menguji signifikansi 

hubungan pengaruh antar variabel tersebut, maka dicari nilai t sebagai berikut 

Tabel 3. 57 

 Uji t Promosi Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.366 1.139  5.590 .000 

P .868 .091 .696 9.593 .000 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.366 1.139  5.590 .000 

P .868 .091 .696 9.593 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Untuk membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini, makaakan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh dari variabel promosi(X2) 

terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kriteria hipotesis penelitian: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

promosi (X2) dan terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel promosi 

(X2) terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  

b. Menentukan t tabel 

Dengan tingkat signifikansi alpha 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasan df 

(df = (n – 2) = 100-2 =98, (satu sisi / 0,05) , maka diperoleh t tabel sebesar 

1,66. 

c. Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 3.53 diketahui bahwa t hitung 

adalah sebesar 9,593 dengan signifikansi 0,00. 

d. Kriteria pengujian  



160 
 

 

 Ho diterima dan Ha ditolak, apabila t hitung ≤ t tabel 

 Ho ditolak dan Ha diterima, apabila t hitung > t tabel   

Daripengujian yang dilakukan, diperoleh nilai dari t hitung adalah sebesar 

9,593 Untuk t tabel 1,66. Maka diperoleh,  t hitung (9,593> t tabel (1,666)  maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Gambar 3. 2 

Kurva Hasil Uji Statistik t (Two Tail Test) 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dilihat nilai t hitung (9,593) lebih besar 

dari t tabel (1,66) yang berarti Ho ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel promosi (X2) dengan 

variabel keputusan penggunaan jasa (Y). 

3.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel kualitas pelayanan (X3) 

terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y), maka analisis yang digunakan 

meliputi: koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linear 

sederhana, dan uji t (uji signifikansi). Pengujian tersebut dilakukan dengan 

t tabel 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel t hitung 

Daerah Penolakan Ho 



161 
 

 

bantuan software SPSS for windows version 16.0, yang akan disajikan seperti 

berikut ini: 

3.3.2.1 Analisis Tabulasi Silang (Cross Tab) antara Promosi terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Analisis tabel silang merupakan penyajian data dalam bentuk tabel, yang 

digunakan untuk mengetahui penyebaran responden berdasarkan variabel 

penelitian yang dianalisis. Di bawah ini telah disajikan tabulasi silang antar 

variabel bebas, yaitu promosi dengan variabel terikat, yaitu keputusan 

penggunaan jasa 
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Tabel 3. 58 

Tabulasi Silang antara Kualitas Pelayanan dan Keputusan Penggunaan Jasa 

Keputusan 

Penggunaan 

Jasa 

Kualitas Pelayanan 

Total Sangat 

Tidak 

Baik 

Tidak 

Baik 
Netral Baik 

Sangat 

Baik 

Sangat Tinggi 
0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

27 

27% 

29 

29% 

56 

56% 

Tinggi 
0 

0% 

0 

0% 

2 

2% 

38 

38% 

3 

3% 

42 

42% 

Netral 
0 

0% 

0 

0% 

1 

1% 

1 

1% 

0 

0% 

2 

2% 

Rendah 
0 

0% 

0 

0% 

1 

1% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Sangat 

Rendah 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Total 
0 

0% 

0 

0% 

2 

2% 

66 

66% 

32 

32% 

100 

100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.58 di atas dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan 

termasuk kategori baik dengan total presentase sebesar 66%. Selain itu dapat 

diketahui pula bahwa kualitas pelayanan yang baik tersebut memiliki atau 

memiliki tingkat keputusan penggunaan jasa dengan kategori tinggi dengan 

presentase 38%. Hal ini dapat disimpulkan jika tingkat brand Image semakin 

tinggi, maka keputusan penggunaan jasa KA Kaligung akan baik 
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3.3.3.1 Koefisien Korelasi Kulaitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

penggunaan jasa 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa erat atau kuat 

tidaknya hubungan variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y). Hasil dari perhitungan koefisien korelasi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 59  

Koefisien Korelasi Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan penggunaan 

jasa 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .720a .518 .513 1.25240 

a. Predictors: (Constant), KP  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.56 dapat dilihat bahwa nilai koefisiean (R) antara 

variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y) 

adalah sebesar 0,720. Hasil perhitungan tersebut berada pada interval 0,60 – 

0,799, sehingga dapat disimpulkan bahwa seberapa erat atau kuat tidaknya 

hubungan antara variabel kulaitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y) adalah Kuat. 

3.3.3.2 Analisis Regresi Linear Sederhana Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan penggunaan jasa 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar antara pengaruh variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel 
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keputusan penggunaan jasa (Y). Hasil regresi linear sederhana dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini 

Tabel 3. 60  

Koefisien Regresi Linear Sederhana Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.173 1.373  2.310 .023 

KP .215 .021 .720 10.270 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.57 diatas dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa 

Nilai Sig. adalah 0,00 < 0,05 maka Ho ditolak yang artinya ada pengaruh antara 

promosi terhadap keputusan penggunaan jasa. Berdasarkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa koefisien regresi linear sederhana variabel kualitas pelayanan 

(X3) adalah 0,215 dan nilai konstannya adalah 3,173. Dari hasil perhitungan 

tersebut maka dapat terbentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = 3,173+ 0,215 X2 

Dimana: Y = Keputusan penggunaan jasa 

   X3 = Kualitas Pelayanan 

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut maka dapat diartikan 

bahwa: 
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c. Nilai konstanta sebesar 3,173 mempunyai arti bahwa tanpa adanya pengaruh 

dari variabel promosi maka besarnya penilaian terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 3,173. Artinya jika koefisien promosi bernilai 

0, maka keputusan penggunaan bernilai positif sebesar 3,173. 

d. Koefisien regresi variabel promosi sebesar 0,215, menyatakan bahwa variabel 

promosi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 0,215. Sehingga dapat diartikan jika penilaian 

terhadap variabel promosi naik maka akan menyebabkan meningkatnya 

penilaian terhadap keputusan penggunaan jasa. 

3.3.3.3 Koefisien Determinasi Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

penggunaan jasa 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya 

pengaruh variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y). Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini :  

Tabel 3. 61  

Koefisien Determinasi Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan 

Jasa 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .720a .518 .513 1.25240 

a. Predictors: (Constant), KP  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Dari hasil pengujian data nilai R Square yang diperoleh adalah 0,340 sehingga 

koefisien determinasi menjadi: 

𝑲𝑫 = (𝒓𝟐). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = (𝟎, 𝟓𝟏𝟖). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = 𝟓𝟏, 𝟖% 

Berdasarkan Tabel 3.58 diatas dapat dilihat bahwa hasil koefisien 

determinasi (Rsquare) antara variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel 

keputusan penggunaan jasa (Y) adalah sebesar 0,518 atau 51,8%. Hal ini berarti 

bahwa pengaruh yang diberikan variabel promosi (X2) terhadap keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 51,8%, sedangkan sisanya sebesar 48,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain selain promosi. 

3.3.3.4 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel promosi (X2) 

terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y). Untuk menguji signifikansi 

hubungan pengaruh antar variabel tersebut, maka dicari nilai t sebagai berikut. 

Tabel 3. 62  

Uji t Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan penggunaan jasa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.173 1.373  2.310 .023 

KP .215 .021 .720 10.270 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Untuk membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini, makaakan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh dari variabel kualitas pelayanan 

(X3) terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  dengan ketentuan sebagai berikut: 

e. Kriteria hipotesis penelitian: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

kualitas pelayanan (X3) dan terhadap keputusan penggunaan jasa 

(Y)  

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas 

pelayanan (X3) terhadap keputusan penggunaan jasa (Y)  

f. Menentukan t tabel 

Dengan tingkat signifikansi alpha 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasan df 

(df = (n – 2) = 100-2 =98, (satu sisi / 0,05) , maka diperoleh t tabel sebesar 

1,66. 

g. Menentukan t hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t pada tabel 3.55 diketahui bahwa t hitung 

adalah sebesar 10,270 dengan signifikansi 0,00. 

h. Kriteria pengujian  

 Ho diterima dan Ha ditolak, apabila t hitung ≤ t tabel 

 Ho ditolak dan Ha diterima, apabila t hitung > t tabel   

Daripengujian yang dilakukan, diperoleh nilai dari t hitung adalah sebesar 

10,270 Untuk t tabel 1,66. Maka diperoleh,  t hitung (10,270> t tabel (1,66)  

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Gambar 3.2 

Kurva Hasil Uji Statistik t (Two Tail Test) 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dilihat nilai t hitung (10,270) lebih besar 

dari t tabel (1,66) yang berarti Ho ditolak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas pelayanan (X3) 

dengan variabel keputusan penggunaan jasa (Y). 

3.3.4 Pengaruh Brand Image,Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa 

Untuk menganalisis pengaruh antara variabel brand Image (X1), promosi 

(X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y) 

secara simultan atau bersama-sama, maka analisis yang digunakan meliputi: 

koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linear sederhana, dan uji 

F (uji signifikansi). Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS 

for windows version 16.0, yang akan disajikan seperti berikut ini: 

3.3.4.1 Koefisien Korelasi Berganda 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa erat atau kuat 

tidaknya hubungan variabel brand Image (X1), promosi (X2) dan kualitas 

t tabel 

Daerah Penolakan Ho 

Daerah Penerimaan Ho 

t tabel t hitung 

Daerah Penolakan Ho 
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pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa (Y). Hasil dari 

perhitungan koefisien korelasi antara variabel brand Image, promosi  dan kualitas 

pelayanan terhadap variabel keputusan penggunaan jasa dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 63  

Koefisien Korelasi Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .860a .740 .732 .92933 

a. Predictors: (Constant), P, KP, BI  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.60 dapat dilihat bahwa nilai koefisiean (R) antara 

variabel brand Image (X1), promosi (X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap 

variabel keputusan penggunaan jasa (Y) adalah sebesar 0,860. Hasil perhitungan 

tersebut berada pada interval 0,80- – 1,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seberapa erat atau kuat tidaknya hubungan antara variabel brand Image (X1), 

promosi (X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa (Y) adalah sangat kuat. 

3.3.3.2 Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar antara pengaruh variabel bebas yaitu brand Image (X1), promosi (X2) dan 

kualitas pelayanan (X3) terhadap variabel terikat yaitu keputusan penggunaan jasa 
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(Y) secara simultan atau bersama-sama. Hasil regresi linear berganda dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3. 64 

 Koefisien Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.135 1.125  -1.009 .316 

KP .113 .024 .376 4.770 .000 

BI .091 .033 .223 2.756 .007 

P .559 .073 .448 7.677 .000 

a. Dependent Variable: KPJ     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.61 diatas, dapat diketahui bahwa koefisien regresi 

linear berganda untuk variabel brand Image (X1) adalah 0,113 , variabel promosi 

(X2) adalah 0,091 sedangkan variabel kualitas pelayanan (X3) adalah 0,559 dan 

nilai konstan yang dihasilkan adalah -1,135. Dari hasil perhitungan tersebut maka 

dapat terbentuk persamaan sebagai berikut: 

Y = -1,135 + 0,113X1 + 0,091 X2+ 0,599 X3  

Dimana: Y = Keputusan Penggunaan Jasa 

X1 = Brand Image 

X2 = Promosi 

X3 = Kualitas Pelayanna 

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diartikan bahwa: 
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a. Nilai konstanta sebesar 1,135 mempunyai arti bahwa tanpa adanya pengaruh 

darivariabel brand Image, promosi dan kualitas pelayanan maka besarnya 

penilaian terhadap variabel keputusan penggunaan jasa adalah sebesar 1,135. 

Artinya jika koefisien brand Image, promosi dan kualitas pelayanan 

bernilaikonstan, maka keputusan penggunaan jasa bernilai negatif sebesar 

1,135. 

b. Koefisien regresi variabel brand Image sebesar 0,113, menyatakan bahwa 

variabel kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 0,113. Sehingga dapat diartikan jika penilaian 

terhadap variabel brand Image naik maka akan menyebabkan meningkatnya 

penilaian terhadap keputusan penggunaan jasa. 

c. Koefisien regresi variabel promosi sebesar 0,091, menyatakan bahwa variabel 

brand Image mempunyai pengaruh positif terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa adalah sebesar 0,091. Sehingga dapat diartikan jika penilaian 

terhadap variabel promosi naik maka akan menyebabkan meningkatnya 

penilaian terhadap keputusan penggunaan jasa. 

d. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,599, menyatakan 

bahwa variabel kulaitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap 

variabel keputusan penggunaan jasa adalah sebesar 0,599. Sehingga dapat 

diartikan jika penilaian terhadap variabel kualitas pelayanan naik maka akan 

menyebabkan meningkatnya penilaian terhadap keputusan penggunaan jasa. 
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3.3.4.3 Koefisien Determinasi Berganda 

Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengetahui persentase 

besarnya pengaruh variabel bebas yaitu brand Image (X1), promosi (X2) dan 

kulaitas pelayanan (X3) terhadap variabel terikat yaitu keputusan penggunaan 

jasa(Y) secara simultan atau bersama-sama. Adapun hasil uji koefisien 

determinasi berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3. 65  

Koefisien Determinasi Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .860a .740 .732 .92933 

a. Predictors: (Constant), P, KP, BI  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengujian data nilai R Square yang diperoleh adalah 0,624 sehingga 

koefisien determinasi menjadi: 

𝑲𝑫 = (𝒓𝟐). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = (𝟎, 𝟕𝟒𝟎). 𝟏𝟎𝟎% 

𝑲𝑫 = 𝟕𝟒% 

Berdasarkan Tabel 3.43 diatas dapat dilihat bahwa hasil koefisien 

determinasi (Rsquare) antara variabel brand Image (X1), promosi (X2) dan 

kulaitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan penggunaan jasa(Y) adalah 

sebesar 0,740 atau 74%. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan variabel 

brand Image (X1), promosi (X2) dan kulaitas pelayanan (X3) secara bersama-sama 
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terhadap keputusan penggunaan jasa (Y) adalah sebesar 74%, sedangkan sisanya 

sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain selain brand Image, promosi dan 

kualita pelayanan. 

3.3.4.4 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel brand Image 

(X1), promosi (X2) dan kulaitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa(Y) secara simultan atau bersama-sama. Pengujian ini dilakukan 

untuk membuktikan hipotesis ketiga dari penelitian ini. Untuk menguji 

signifikansi hubungan pengaruh antar variabel tersebut, maka dicari nilai F 

sebagai berikut. 

Tabel 3. 66 

 Hasil Perhitungan Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 202.743 3 67.581 55.728 .000a 

Residual 116.417 96 1.213   

Total 319.160 99    

a. Predictors: (Constant), P, BI, KP    

b. Dependent Variable: KPJ     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Untuk membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, makaakan 

dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh dari variabel brand Image (X1), 

promosi (X2) dan kulaitas pelayanan (X3) terhadap variabel keputusan 

penggunaan jasa(Y) secara bersama-sama dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Kriteria hipotesis penelitian: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

brand Image (X1), promosi (X2) dan kulaitas pelayanan (X3) 

terhadap variabel keputusan penggunaan jasa(Y) 

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel brand 

Image (X1), promosi (X2) dan kulaitas pelayanan (X3) terhadap 

variabel keputusan penggunaan jasa(Y) 

b. Menentukan F tabel 

Dengan tingkat signifikansi alpha 5% (α = 0,05) dengan derajat kebebasandf 1 

(jumlah variabel - 1) = 3 dan df  2 (n-k) atau 100-4= 96, maka diperoleh F 

tabel sebesar 2,7. 

c. Menentukan F hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan uji ANOVA pada tabel 3.44 diketahui bahwa F 

hitung adalah sebesar 55,728 dengan signifikansi 0,00. 

d. Kriteria pengujian  

 Ho diterima dan Ha ditolak, apabila F hitung ≤ F tabel 

 Ho ditolak dan Ha diterima, apabila F hitung > F tabel   

Daripengujian yang dilakukan, diperoleh nilai dari F hitung adalah sebesar 

55,728 Untuk F tabel 2,7. Maka diperoleh,  F hitung (55,728)>F tabel (2,7)  

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Gambar 3. 3   

Kurva Hasil Uji F Brand Image, Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Penggunaan Jasa (two tailed) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Gambar 3.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung (20,403) lebih 

besar dari nilai F tabel (2,7), artinya Ho ditolak. Dapat disimpulkan secara 

bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel brand 

Image (X1), variabel promosi (X2) dan variabel kualitas pelayanan (X3) terhadap 

variabel kinerja karyawan (Y). 

3.4 Pembahasan 

Brand Image merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan jasa penumpang KA Kaligung. Ini dibuktikan bahwa brand Image 

memilki hubungan terhadap keputsan penggunaan jasa walaupun dalam kategori 

sedang yaitu sebsar 0,705. Kategorisasi brand Image KA Kaligung PT KAI 

dinyatakan baik. Tetapi, terdapat beberapa item pertanyaan yang dibawah rata-rata 

yaitu Senantiasa memperbarui kualitas layanan disebabkan  hiburan yang 

monoton dan kurang menarik bagi penumpang sehingga penumpang memilih 

f tabel 

2,7 

f  hitung 

20,403 

Daerah penolakan Ha atau 

Daerah penerimaan Ho 
 

Daerah penerimaan Ha atau 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penolakan Ha atau 

Daerah penerimaan Ho 
 



176 
 

 

untuk mencari hiburan sendiri dengan gadget yang mereka miliki. Senantiasa 

memperbaiki kualitas layanan disebabkan layanan yang diberikan diperbahari 

dengan lamban oleh PT KAI kurang adanya inovasi yang signifikan. Dan Logo 

yang menarik disebabkan penumpang merasakan hal yang biasa dari logo PT 

KAI. Ada pengaruh antara brand Image dan keputusan penggunaan jasa dengan 

persamaan regresi Y = 4,529 + 0,287 X1 yang berarti jika brand Image naik 

kearah positif maka keputusan penggunaan jasa juga akan meningkat kearah 

positif. Dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,497 atau 49,7%. Hal ini 

berarti sebanyak 49,7% variabel brand Image dapat dijelaskan oleh variabel 

brand Image .Dan dari uji t didapati pengaruh dari brand Image adalah sebesar t 

hitung (9,832) > t tabel (1,66) terhadap keputusan penggunaan jasa PT KAI. 

Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi “Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara brand Image terhadap keputusan penggunaan jasa” diterima. 

Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian 

menunjukkan bahwa brand Image berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan penggunaan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Citra Merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap. Keputusan konsumen dan 

memperkuat penelitian sebelumnya yaitu Santoso & Widowati (2011) dan Phil 

(2014) yang menyimpulkan bahwa citra merek mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan. Artinya semakin baik Citra Merek akan meningkatkan keputusan 

menggunakan jasa KA Kaligung. Citra merek memberikan manfaat bagi produsen 

untuk lebih dikenal konsumen. Dengan kata lain, konsumen akan mennetukan 

pilihannya untuk membeli produk yang mempunyai citra yang baik. Begitu pula 
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sebaliknya, jika citra merek negatif, konsumen cenderung mempertimbangkan 

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

Promosi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keputusan 

penggunaan jasa penumpang KA Kaligung PT KAI Daop IV Semarang, ini 

dibuktikan bahwa promosi memiliki hubungan terhadap keputusan penggunaan 

jasa yaitu sebesar 0,696. Kategorisasi promosi KA Kaligung PT KAI Daop IV 

Semarang dinyatakan tinggi. Tetapi, terdapat beberapa item pertanyaan yang 

dibawah rata-rata yaitu intensitas atau frekuensi promosi penjualan dan Frekuensi 

promosi penjualan dalam periode waktu dikarenakan penumpang KA Kaligung 

jarang mengetahui promosi penjualan yang dilaukan oleh PT KAI terhdap KA 

Kaligung.. Ada pengaruh antara promosi dan keputusan penggunaan jasa dengan 

persamaan regresi Y = 6,366+ 0,868 X2 yang berarti jika promosi naik kearah 

positif maka keputusan penggunaan jasa juga akan meningkat kearah positif. 

Dengan nilai koefisien determinasinya sebesar 0,484 atau 48,4%.. Hal ini berarti 

sebanyak 48,4% variabel keputusan penggunaan jasa dapat dijelaskan oleh 

variabel promosi. Dan dari uji t didapati pengaruh dari promosi adalah sebesar t 

hitung (9,593) > t tabel (1,666) terhadap keputusan penggunaan jasa KA Kaligung 

PT KAI Daop IV Semarang. Sehingga hipotesis kedua yang berbunyi “Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara brand Image terhadap keputusan 

penggunaan jasa” diterima. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya 

yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan penggunaan jasa. Belch & Belch (2009:18) 

mendefinisikan promosi sebagai koordinasi untuk memberikan informasi dan 
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membujuk untuk membeli barang atau jasa atau promosi. Hasil penelitian 

Walukow et al. (2014), dan Natalia & Mulyana (2014) menunjukkan bahwa 

promosi signifikan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dengan 

demikian dapat dipostulasi hipotesis penelitian H1 pada studi ini adalah “promosi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian”. Cara promosi penjualan 

merupakan cara yang paling tepat dan penting, serta menciptakan komunikasi 

antara penjual dan pembeli. Cara ini adalah satu-satunya cara yang dapat 

menggugah hati pembeli dengan segera, sehingga pada saat itu juga diharapkan 

konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli (Mullen, 2004:142). 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

keputusan penggunaan jasa penumpang KA Kaligung. Ini dibuktikan bahwa 

kualitas pelayanan memilki hubungan terhadap keputsan penggunaan jasa dalam 

kategori sedang yaitu sebsar 0,720. Kategorisasi kulaitas pelayanan KA Kaligung 

PT KAI dinyatakan baik. Tetapi, terdapat beberapa item pertanyaan yang dibawah 

rata-rata yaitu kecepatan petugas dalam melayanai keluhan penumpang dan 

kecepatan petugas dalam melayani penumpang disebabkan petugas gerbong dirasa 

penmpang kurang responsif menanggapi masalah dan kurnag banyaknya personil 

petugas gerbong. Penyampaian informasi yang aurat kepada penumpang KA 

Kaligung. Dan Kondisi fisik dalam gerbong sebesar 4 dikarenakan kondisi interior 

yang monoton dan kurang menarik bagi penumpang.   Ada pengaruh antara 

promosi dan keputusan penggunaan jasa dengan persamaan regresi Y = 6,366+ 

0,868 X2 yang berarti jika promosi naik kearah positif maka keputusan 

penggunaan jasa juga akan meningkat kearah positif. Dengan nilai koefisien 
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determinasinya sebesar 0,518 atau 51,8%. Hal ini berarti sebanyak 51,8% variabel 

keputusan penggunaan jasa dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan .Dan 

dari uji t didapati pengaruh dari kualitas pelayanan adalah sebesar t hitung t hitung 

(10,270) > t tabel (1,66) terhadap keputusan penggunaan jasa KA Kaligung. 

Sehingga hipotesis pertama yang berbunyi “Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan penggunaan jasa” 

diterima. Hasil tersebut mendukung penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan penggunaan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen 

serta memperkuat penelitian sebelumnya yaitu Farli (2015) yang menyimpulkan 

bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin 

baiknya Kualitas Layanan maka keputusan konsumen menggunakan jasa 

Headquarters akan mengalami peningkatan yang signifikan. Pelayanan yang 

dberikan membuat konsumen merasa diperhatikan dan memberikan pengaruh 

kepada konsumen sehingga konsumen tetarik untuk melakukan keputusan 

menggunakan. Kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung pada kemempuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirat (Kotler, 2008:143). Penjelasan tersebutberpusat pada 

konsumen. Kualitas dapat tersampaikan ketika produk atau jasanya memenuhi 

harapan dari konsumen. Pengambilan keputusan konsumen (consumen decision 

making) merupakan proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan 
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untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya (Setiadi, 2003:415). 

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan keseluruhan variabel brand 

Image, promosi dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap keputusan 

penggunaan jasa penumpang KA Kaligung PT KAI Daop IV Semarang memiliki 

hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,860. Kategorisasi keputusan 

penggunaan jasa dinyatakan tinggi. Tetapi, ada beberapa pertanyaan dibawah rata-

rata yaitu keputusan penggunaan jasa disebabkan kurang memperhatikannya 

penumpang mengenai keputusan pembelian. Kepuasan setelah menggunakan jasa 

PT KAI disebabkan adanya keluhan dan ketidaknyamanan penumpang terhdap 

pelayanan yang diberikan petugas KA kaligung PT KAI Daop IV Semarang. Serta 

kesediaan merekomendasikan kepada orang lain sebesar dikarenakan kurang 

berminatnya penumpang merekomendasikan kepada orang-orang sdisekitarnya 

termasuk rekan dan keluarga. Ada pengaruh antara brand Image, promosi dan 

kualitas pelayanan bersama-sama terhadap keputusan penggunaan jasa dengan 

persamaan regresi Y = -1,135 + 0,113X1 + 0,091 X2+ 0,599 X3 yang berarti jika 

brand Image, promosi dan kualitas pelayanan bersama-sama memiliki pengaruh 

yang positif terhadap keputusan penggunaan jasa. variabel yang paling dominan 

adalah kualitas pelayanan sebesar 0,599. Didapati brand Image, promosi dan 

kualitas pelayanan bersama-sama mempengaruhi keputusan penggunaan jasa 

sebesar 74%. Dan dari uji F didapati pengaruh dari brand image, promosi dan 

kualitas pelayanan secara bersama-sama adalah sebesar F hitung (55,728) > F 

tabel (2,7) yang berarti bahwa hipotesis ketiga “Terdapat pengaruh positif dan 
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signifikan antara brand Image, promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan penggunaan jasa” diterima. Hasil tersebut mendukung penelitian 

sebelumnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa brand Image, promosi dan 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

penggunaan jasa. 
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