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PENGARUH DIMENSI KUALITAS JASA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBELIAN JASA PERBANKAN
Studi Kasus Pada Bank Mandiri Unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta
Subarjo
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates Km 10 Yogyakarta 55753
Email : subarjo91@yahoo.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa terhadap
keputusan pembelian baik parsial maupun simultan dengan menggunakan indikator
wujud, reliabilitas dan jaminan. Sampel pada penelitian ini adalah nasabah pada
Bank Mandiri Unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta. Sudirman. Hasil penelitian ini
menunjukkan Tangible berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian
konsumen baik secara parsial maupun simultan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t
hitung > t tabel (3,414>1,984), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif
sebesar 0,288. Reliability berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian
konsumen baik secara parsial maupun simultan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t
hitung > t tabel (4,889>1,984), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar
0,394. Assurance berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen
baik secara parsial maupun simultan. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t
tabel (3,475>1,984) dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,298.
Kualitas jasa berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen secara
simultan. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung > F tabel (31,077>2,700) dengan
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Variabel reliability merupakan
faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pembelian dengan koefisien regresi
sebesar 0,394, kemudian peringkat kedua diduduki variabel assurance sebesar
0,298, dan peringkat terakhir diduduki variabel tangiables sebesar 0,288.
Kata kunci: Indikator Wujud, Reliabilitas, Jaminan, Keputusan Pembelian
THE EFFECT OF SERVICE QUALITY DIMENSIONS TO PURCHASE DECISION
OF BANKING SERVICES
Case Study at Bank Mandiri Unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta
ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of service quality on purchasing
decisions either partially or simultaneously by using indicators form, reliability and
assurance. The sample in this study is a customer in Bank Mandiri Unit Mandiri
Mitra Usaha Yogyakarta. Tangible results of this study showed a positive effect on
consumer purchasing decisions either partially or simultaneously. This is evidenced
by the value of t> t table (3.414> 1.984), and the regression coefficient has a
positive value of 0.288. Reliability positive influence on consumer purchase
decisions either partially or simultaneously. This is evidenced by the value of t> t
table (4.889> 1.984), and the regression coefficient has a positive value of 0.394.
Assurance positive influence on consumer purchase decisions either partially or
simultaneously. This is evidenced by the value of t> t table (3.475> 1.984) and the
regression coefficient has a positive value of 0.298. Service quality has positive
influence on consumer purchase decisions simultaneously. This is evidenced by F
count> F table (31.077> 2.700) with a significance value of less than 0.05 (0.000
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<0.05). Variable reliability is the dominant factor influencing purchasing decisions
with a regression coefficient of 0.394, ranking second later occupied variable
assurance of 0.298, and the last rank occupied tangiables variable of 0.288.
Keywords: Tangible, Reliability, Assurance, Purchasing Decision

PENDAHULUAN

Restrukturisasi ekonomi Eropa yang
morat marit membawa proyek-proyek

jasa

Dewasa ini peranan sektor

investasi baru besar-besaran, yang

meningkat

menempatkan permintaan baru dalam

selama

secara

dekade

baik

sektor

secara internasional maupun nasional

dalam

dimana kini kontribusinya hampir dua

mempunyai arti bahwa bisnis menjadi

per

lebih

tiga

terakhir

dramatis

dari

berdasarkan

ini,

perekonomian

finansial.

segala

bisa

Spesialisasi

bidang

dipercaya

produksi

berdasarkan

dan

jasa-jasa yang dikontrakkan. Angka

sektor

pengeluaran meningkat dalam jasa-

perekonomian telah timbul sebuah

jasa konsumsi pribadi juga telah

tren

menuju

mengesankan, meningkat dari kurang

mengarah pada

lebih 30 persen hingga lebih dari 50

pekerjaan.

pendapatan

jasa

Dalam

yang

spesialisasi

segala

berkembang
yang

ketergantungan yang leih besar pada

persen

penyedia jasa spesialis eksternal.

terakhir. Para individu menghabiskan

Dalam

sejarahnya,

dalam

tiga

puluh

tahun

Perang

proporsi pendapatan mereka lebih

Dunia II menandai tonggak bersejarah

banyak pada jasa perjalanan, hiburan

dalam peningkatan yang luar biasa

untuk meningkatkan kualitas hidup

pada industri jasa. Di akhir masa

mereka

perang

telepon,

tersebut

perubahan-

pada
pos,

layanan-layanan
komunikasi

yang

perubahan sosial dan ekonomi yang

mencerminkan lingkungan yang lebih

utama

dinamis dan bergerak cepat, dan

mengubah

ekonomi

barat.
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pada pembelian jasa mutu kesehatan

disadari bahwa pelayanan kepuasan

dan pendidikan yang lebih bagus.

pelanggan merupakan aspek vital

Kompleksitas

dalam rangka bertahan dalam bisnis

asuransi,
hukum

jasa

investasi,
yang

perbankan,
akuntasi

dan

memenangkan

persaingan.

telah

Mewujudkan

yang

bukanlah hal yang mudah. Pelanggan

lebih besar terhadap jasa financial

saat ini berbeda dengan pelanggan

dan prfesional dalam masing-masing

beberapa dasawarsa lalu. Pelanggan

bidang. Dan sektor jasapun telah

kini semakin terdidik dan mengerti

mendominasi perekonomian kita. Tren

akan hak-haknya.

mengarah

ini

berkembang

dan

pada

permintaan

menjadi

demikian

kepuasan

pelanggan

kuat

Menurut Kotler (2006), definisi

dalam

kepuasan pelanggan adalah perasaan

Revolusi Industri Kedua. ( Payne,

senang atau kecewa yang dirasakan

2007)

seseorang

sebagaimana

Saat

dilukiskan

ini

perusahaan

hampir

semua

berlomba-lomba

yang

perbandingan

berasal

antara

dari

kesannya

terhadap kinerja (hasil) suatu produk

mengedepankan kepuasan pelanggan

dan

sebagai

kata lain kepuasan sebagai evaluasi

tujuan

perusahaan

yang

harapan-harapannya,

bersangkutan. Hal ini nampak dalam

paska

berbagai macam pengungkapannya,

alternatif

misalnya saja “Pembeli adalah raja”

memenuhi atau melebihi harapan.

ataupun

“melayani

Pelanggan

ekspektasi”

dan

masih

melebihi

konsumsi
yang

dimana

dengan

dipilih

yang

puas

suatu

setidaknya

cenderung

banyak

akan menjatuhkan keputusan untuk

lainnya. Banyak perusahaan swasta

melakukan pembelian, tetap royal

dan pemerintah yang menerapkan hal

lebih lama, membeli lebih banyak,

ini. Dari hal tersebut, maka semakin

kurang

peka

terhadap

perubahan
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kualitas

jasa

adalah

perusahaan

Semakin

banyaknya

menguntungkan perusahaan. Dalam

perbankan.

rangka

kepuasan

bank-bank di Indonesia bahkan dunia

pelanggan yang tak kalah penting

saling bersaing di bidang pelayanan

adalah kualitas jasa yang ditawarkan.

guna mencapai kepuasan pelanggan

Kualitas jasa mencerminkan semua

yang

dimensi

yang

pada keputusan pembelian konsumen

menghasilkan manfaat (Beneffit) bagi

pada jasa-jasa yang ditawarkan di

pelanggan. (Schiffman dan Kanuk,

bank yang bersangkutan. Persaingan

2007)

yang

mewujudkan

penawaran

produk

mendefinisikan

suatu

diharapkan

berdampak

semakin

baik

kompetitif

keputusan sebagai suatu tindakan

mengharuskan

sebuah

bank

dari dua tindakan atau lebih pilihan

memperhatikan

kualitas

jasa

alternatif. Seorang konsumen yang

pelayanan sebagai salah satu cara

hendak melakukan pilihan maka ia

mencapai kepuasan pelanggan dan

harus

memenangkan

memilki

pilihan

alternatif.

persaingan.

Baik

Keputusan konsumen untuk membeli

persaingan mendapatkan pelanggan

atau mengonsumsi produk tertentu

baru

akan diawali oleh langkah-langkah

pelanggan yang sudah ada, dengan

proses

mendapatan kepuasan yang melebihi

antara

lain

pengenalan

ataupun

mempertahankan

masalah-masalah,

pencarian

ekpektasi

informasi,

alternatif,

tidak berpaling pada bank pesaing.

keputusan pembelian dan perilaku

Kepuasan pelanggan dapat diperoleh

setelah

jika adanya hubungan yang baik

penilaian

pembelian.

(Kotler&Keller,

2009)

pelanggan

dengan nasabah.
Salah satu perusahaan jasa

yang

diharapakan

mengedepankan

dimensi

Secara teori, ada beberapa
faktor

yang

dapat

mempengaruhi
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kepuasan konsumen seperti kualitas

Rumusan Masalah

produk/jasa, faktor situasional dan

1. Bagaimanakah pengaruh dimensi

faktor

emosional.

Selanjutnya,

kualitas

kepuasan yang dibentuk dari faktor-

tangible

faktor di atas dapat mempengaruhi

(reliabilitas),

keputusan pembelian konsumen bagi

(jaminan)

repeater

consumer/

customer.

pembelian konsumen baik secara

Mengingat

pentingnya

faktor-faktor

tersebut di atas dalam mempengaruhi
keberhasilan
dalam

setiap

perusahaan

menciptakan

pembelian

keputusan

konsumen

peningkatkan

jumlah

guna
volume

jasa

yang

terdiri

(berwujud),

dari

reliability

dan

assurance

terhadap

keputusan

parsial maupun simultan?
2. Diantara ketiga faktor tersebut di
atas

(tangible,

assurance),
dominan

reliability

manakah

berpengaruh

dan
yang

terhadap

keputusan pembelian konsumen?

penjualan pada perusahaan tersebut
maka perlu pemahaman lebih jauh

Tujuan Penelitian

perihal pengaruh kepuasan konsumen
terhadap

keputusan

pembelian

konsumen dengan melakukan studi
PENGARUH
JASA

DIMENSI

TERHADAP

PEMBELIAN

JASA

KUALITAS

Penelitian ini bertujuan antara
lain:
1. Untuk

mengetahui

bagaimana

pengaruh dimensi kualitas jasa

KEPUTUSAN

terhadap

PERBANKAN

baik

keputusan

parsial

pembelian

maupun

simultan

menggunakan

indikator

(Studi Kasus Pada Bank Mandiri Unit

dengan

Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta)

wujud, reliabilitas dan jaminan.
2. Untuk

menganalisis

dan

menentukan faktor yang paling
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lainnya

dan

memberikan

berbagai manfaat bagi pihak-pihak
yang terkait.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat digunakan

Dimensi Kualitas Jasa

sebagai bahan pertimbangan dalam

Melalui

penyusunan

terhadap berbagai macam industri

strategi

perusahaan

serangkaian

untuk waktu mendatang, khususnya

jasa,

strategi meningkatkan jasa layanan

Berry dalam Kotler dan Keller (2006)

perbankan

berhasil mengidentifikasi 3 dimensi

guna

meningkatkan

Parasuman,

penelitian

keputusan pembelian konsumen.

kualitas jasa:

Landasan Pustaka

a. Tangible

Pengertian Jasa

(berwujud),

kemampuan

Setiap tindakan atau kegiatan

kepada

lain

Penampilan

pada

dasarnya

tidak

suatu

dan

yaitu

perusahaan

dalam menunjukkan eksistensinya

yang dapat ditawarkan kepada pihak
yang

Zeithhalm

pihak

eksternal.

dan

kemampuan

berwujud dan tidak mengakibatkan

sarana

kepemilikan apapun. Produksi jasa

perusahaan yang dapat diandalkan

bisa

keadaan

berkaitan

dengan

produksi

dan

secara fisik ataupun tidak (Kotler,

merupakan

2006).

pelayanan

Berdasarkan pengertian di

atas, dapat disimpulkan bahwa jasa
pada

dasarnya

lingkungan
bukti
yang

fisik

sekitarnya
nyata

dari

diberikan oleh

pemberi jasa.

suatu

b. Reliability (reliabilitas), berkaitan

beberapa

dengan kemampuan perusahaan

unsur ketakberwujudan yang dapat

untuk memberikan layanan yang

diberikan oleh suatu pihak kepada

akurat sejak pertama kali tanpa

kegiatan

yang

merupakan

prasarana

memiliki

204

Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 5 No. 2., September 2014

membuat

kesalahaan

apapun

Keputusan Pembelian

tanpa dan menyampaikan jasanya
sesuai

dengan

waktu

yang

disepakati.
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Terdapat
dapat

(jaminan),

faktor

mempengaruhi

pembelian,

c. Assurance

dua

yang

yang

keputusan

pertama

adalah

yakni

sikap orang lain. Sejauh mana sikap

perilaku para karyawan mampu

orang lain dapat mengurangi alternatif

menumbuhkan

bergantung pada:

kepercayaan

pelanggan terhadap perusahaan

a. Intensitas negatif sikap orang lain

dan perusahan bisa menciptakan

terhadap alternatif yang disukai

rasa

konsumen.

aman

bagi

para

pelanggannya.

Jaminan

juga

b. Motivasi konsumen untuk menuruti

berarti

bahwa

para

karyawan

sikap orang lain. semakin dekat

selalu

bersikap

menguasai
keterampilan

sopan

dan

orang

pengetahuan

dan

konsumen

untuk

menangani

setiap pertanyaan atau masalah

lain

berpengaruh

tersebut
makan

dengan
semakin

mengubah

nilai

pembeliannya.

pelanggan.

Kerangka Pemikiran
(+)

Tangible (X1)
(+)

Reliability(X2)

Keputusan
Pembelian
(Y)

(+)

Assurance (X3)
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sudah ada dipopulasi yang mudah

Hipotesa dalam penelitian ini

dihubungi

atau

diakses

sehingga

yaitu:

memberikan informasi yang mudah

Ha1 : Ada pengaruh positif tangible

dicari dan informasi yang dibutuhkan

terhadap keputusan pembelian

(Sekaran, 2003). Penentuan jumlah

kredit mikro.

sampel

Ha2 : Ada pengaruh positif reliability

ditentukan

menggunakan

dengan

beberapa

metode

terhadap keputusan pembelian

antara lain dengan menggunakan

kredit mikro.

rumus sebagai berikut (Widiyanto,

Ha3 : Ada

pengaruh

positif

assurance terhadap keputusan

2008).
n =

pembelian kredit mikro.
Ha4 : Ada pengaruh positif antara
tangible,

reliability

n =

dan
= 98.01

assurance terhadap keputusan
n adalah

jumlah sampel, Z

pembelian kredit mikro secara
adalah

tingkat

keyakinan

yang

simultan.
dibutuhkan untuk penentuan sampel
95%. Pada penentuan ini Z pada
MATERI DAN METODE
α=0,5 adalah 1,9856. Sedangkan Mo℮
atau Margin of Error yaitu tingkat
Populasi Dan Sampel
kesalahan
Sampel

yang

maksimal

yang

dapat

dipergunakan
ditoleransi, ditentukan sebesar 10%.

ialah tipe non probability sampling
Untuk
kemudian

dilakukan

memudahakan

penelitian,

metode
maka diambil sampel sebanyak 100

convenience sampling, yang artinya
responden
mengumpulkan informasi dari yang
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d. Penampilan petugas atau pelayan

Variabel Independen

yang rapi.

Variabel independen dalam penelitian

e. Kerapihan dan kebersihan para

ini diukur menggunakan skala likert 3

petugas

poin yang terdiri dari:

Mandiri.

Tangible (Berwujud)

serta

gedung

bank

Reliabitity (Reliabilitas)

a. Peralatan fisik yang mendukung

Kemampuan

untuk

untuk memproyeksikan jasa yang

menampilkan layanan yang dijanjikan

akan diberikan antara lain:

secara akurat, konsisten dan cermat. .

b. Kondisi gedung Bank Mandiri yang
kokoh, nyaman dan terletak di
lokasi-lokasi

yang

mudah

dijangkau oleh nasabah
c. Peralatan

modern

Assurance (Jaminan)
Pengetahuan
produk

yang

kredit

keramahan

penguasaan

yang

para

ditawarkan,

petugas

mendukung seperti ketersediaan

kemampuannya

mesin

kepercayaan dari nasabah.

ATM

di

tempat-tempat

serta

memperoleh

perbelanjaan, gedung bank, pusat
pendidikan,

pariwisata

serta

diberbagai terminal, bandara serta
stasiun
cetak

Variabel Dependen
Variabel

dan

pelabuhan.

Mesin

penelitian

buku,

komputer

untuk

pembelian.

tersedianya

token

oprasional,

ini

dependen
adalah

dalam

keputusan

untuk berbagai transaksi internet
banking serta sarana prasarana
electronic money (e-money).
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Metode Pengumpulan Data

Nilai koefisien determinasi adalah

Data Primer

antara nol dan satu. Nilai R²m yang

Data primer adalah data yang
diperoleh

langsung

di

lokasi

kecil berarti kemampuan variabelvariabelnya bebas dalam menjelaskan

pengamatan saat peneliti melakukan

variasi

pengamatan. Dalam

hal ini, data

terbatas. Nilai yang mendekati satu

dari

wawancara,

berarti variabel-variabel memberikan

dan

penyebaran

hampir

primer

diperoleh

observasi

data

kuesioner.

variabel

semua

dibutuhkan

sangat

informasi

untuk

variabel-variabel
Data Sekunder

terkait

yang

memprediksi

terkait

(Ghozalli,

2006).

Data sekunder adalah data
yang diperoleh dengan cara studi
pustaka,

dalam

arti

Regresi Linier Berganda

bahan-bahan

Dalam

penelitian

ini

yang dibutuhkan diperoleh dari buku-

menggunakan metode regresi linear

buku literatur dan referensi lainnya,

berganda, dapat ditulis dengan rumus

catatan-catatan kuliah, jurnal ilmiah

sebagai berikut (Tony Wijaya, 2010):

dan

mengakses

internet

yang

berkaitan dengan penelitian ini.

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3
Keterangan :
Y

Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien
intinya

mengukur

kemampuan

: Keputusan pembelian
nasabah/

keputusan

determinasi

pada

mengambil

seberapa

jauh

kredit mikro.

model

persamaan

regresi (independent variable) dalam
menerangkan variasi variabel terkait.

a

: Konsatanta

X1

: Tangible

fasilitas

(berwujud/

tampilan fisik)
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X2

: Reliability (reliabilita)

t=

X3

: Assurance (jaminan)

Keterangan:
t
= harga statistik t

b1, b2, b3 : Koefisien regresi.
bi

= koefisien regresi

Sbi = standard error of regresi of
Uji T
coefficient
1. Menentukan hipoetsis
5. Kesimpulan
Ho : bi = 0 (tidak ada pengaruh
Membandingkan
signifikan

antara

variabel

dan

variabel

nilai

t

hitung

dengan t table, Ho diterima atau di
independen

tolak.
dependen)
Hi : bi ≠ 0 (ada pengaruh yang
Uji F
signifikan

antara

variabel

independen

dengan

variabel

1. Menetukan hipotesis
Ho

:

b1=b2=b3=0

(variabel

dependen)
independen secara serempak tidak
2. Menentukan taraf signifikan 95%
berpengaruh signifikan terhadap
(α) = 0.05% dan derajat kebebasan
variabel dependen)
(df)

=

n-k-l

serta

dengan
Hi

:

b1≠b2≠b3≠0

(variabel

menggunakan pengujian dua sisi.
independen

secara

serempak

3. Kriteria pengujian
berpengaruh signifikan terhadap
Ho diterima apabila –t α/2 (n-k-l) ≤ t
variabel dependen)
hitung ≤ t α/2 (n-k-l)
2. Menetukan taraf signifikan (α) =
Ho ditolak apabila t hitung < -t <
0,05 derajat kebebasan (df) = (kα/2 (n-k-l) atau t hitung > t α/2 (n-kl);(n-k)
l)
3. Kriteria pengujian
4. Menentukan uji t dengan rumus
Ho diterima bila F hitung ≤ F tabel
statistik (Tony Wijaya, 2010):
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4. Menentukan uji statistik

ISSN : 2087-1899

mengetahui seberapa jauh pengaruh
satu

variabel

bebas

menjelaskan

Menghitung nilai F dengan rumus

variasi veriabel terikat. Apabila nilai t

sebagai

hitung lebih besar dari t tabel dan nilai

berikut

(Tony

Wijaya,

2010)

signifikansi

F=

(sig<0,05), maka dapat disimpulkan

Keterangan:

bahwa variabel bebas secara parsial

JK (Reg) = jumlah

kuadrat-

kuadrat regresi
JK (S)

= jumlah

berpengaruh

kecil

dari

signifikan

0,05

terhadap

variabel terikat. Penjelasan hasil uji t

kuadrat-

kuadrat residu

untuk masing-masing variabel bebas
adalah sebagai berikut:

k

= jumlah variabel bebas

n

= jumlah data

1) Hipotesis Pertama
Hasil

5. Kesimpulan
Menarik

lebih

statistik

uji

t

untuk

variabel tangible diperoleh nilai t

kesimpulan

dengan

hitung sebesar 3,414 dan t tabel

membandingkan F hitung dengan F

1,984

(df=99)

dengan

tingkat

tabel, Ho diterima atau ditolak.

signifikansi 0,001, karena t hitung > t
tabel (3,414>1,984), signifikansi lebih

HASIL DAN PEMBAHASAN

kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan
koefisien

Uji t (secara parsial)
Uji

t

merupakan

regresi

mempunyai

nilai

positif sebesar 0,288; maka hipotesis
pengujian

yang menyatakan bahwa “tangible

untuk menunjukkan pengaruh secara

berpengaruh

individu variabel bebas yang ada di

keputusan pembelian konsumen baik”

dalam model terhadap variabel terikat.

terbukti.

Hal

ini

dimaksudkan

positif

terhadap

untuk
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2) Hipotesis Kedua
Hasil

statistik

ISSN : 2087-1899

keputusan
uji

t

untuk

pembelian

konsumen”

terbukti.

variabel reliability diperoleh nilai t
hitung sebesar 4,889 dan t tabel
1,984

(df=99)

dengan

Uji F (Simultan)

tingkat

Analisis

regresi

berganda

signifikansi 0,000, karena t hitung > t

dengan menggunakan uji F (Fisher)

tabel (4,889>1,984), signifikansi lebih

bertujuan untuk mengetahui pengaruh

kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan

semua

koefisien

kepuasan konsumen yang terdiri dari

regresi

mempunyai

nilai

variabel

yang

meliputi:

positif sebesar 0,394; maka hipotesis

tangible

yang menyatakan bahwa “reliability

(reliabilitas), dan assurance (jaminan)

berpengaruh

terhadap

keputusan

konsumen

baik

keputusan

positif

terhadap

pembelian

konsumen”

(berwujud),

terbukti.

maupun

3) Hipotesis Ketiga

signifikansi

lebih

(sig<0,05)

maka

Hasil

statistik

uji

t

untuk

variabel assurance diperoleh nilai t

(df=99)

dengan

tingkat

pembelian

secara

simultan.

parsial

Apabila
kecil

nilai

dari

model

0,05

regresi

signifikan secara statistik.

hitung sebesar 3,475 dan t tabel
1,984

reliability

Dari hasil pengujian diperoleh
nilai F hitung sebesar 31,077 dan F

signifikansi 0,001, karena t hitung > t

tabel

tabel (3,475>1,984), signifikansi lebih

signifikansi

kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan

karena

koefisien

(31,077>2,700)

dengan

nilai

positif sebesar 0,298; maka hipotesis

signifikansi

kecil

0,05

yang menyatakan bahwa “assurance

(0,000<0,05), maka dapat disimpulkan

berpengaruh

bahwa “kepuasan konsumen yang

regresi

mempunyai

positif

nilai

terhadap

sebesar

F

2,700

sebesar
hitung

lebih

dengan

0,000.

Oleh

>

tabel

F

dari
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terdiri dari tangible, reliability, dan
assurance

berpengaruh

Faktor Dominan

terhadap

keputusan pembelian konsumen”.
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Untuk
dominan

mengetahui

dari

variabel

faktor
tangible,

reliability dan assurance disajikan
Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien

sebagai berikut:

determinasi
Tabel 1. Sumbangan Per Variabel

merupakan

suatu

alat

mengukur

besarnya

untuk

persentase

pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat. Besarnya koefisien

Variabel
Koefisien Regresi
Tangible
0,288
Reliability
0,394
Assurance
0,298
Sumber: Data Primer 2014
Berdasarkan

determinasi berkisar antara angka 0

tabel

di

atas

sampai dengan 1, besar koefisien

diketahui bahwa variabel reliability

determinasi mendekati angka 1, maka

merupakan

semakin

variabel

mempengaruhi keputusan pembelian

variabel

dengan

besar

independen

pengaruh
terhadap

0,394;

dependen.

faktor

koefisien
kemudian

dominan

regresi

yang

sebesar

peringkat

kedua

Hasil uji R2 pada penelitian ini

diduduki variabel assurance sebesar

diperoleh nilai R2 sebesar 0,493. Hal

0,298, dan peringkat terakhir diduduki

ini menunjukkan bahwa keputusan

variabel tangible sebesar 0,288.

pembelian dipengaruhi oleh faktor

Pembahasan masing-masing

kepuasan konsumen yang meliputi

variabel dalam penelitian ini disajikan

faktor

sebagai berikut:

tangible,

reliability,

dan

assurance sebesar 49,3%, sedangkan
sisanya sebesar 50,7% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak termasuk
dalam penelitian ini.
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4,889 dan t tabel 1,984 (df=99)
dengan

tingkat

karena

t

signifikansi

0,000,

Hasil penelitian menunjukkan
hitung

>

t

tabel

bahwa terdapat pengaruh positif dan
(4,889>1,984), signifikansi lebih kecil
signifikan

tangibles

terhadap

keputusan

pembelian,

hal

dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisien
ini
regresi

mempunyai

nilai

positif

dibuktikan dari nilai t hitung sebesar
sebesar 0,394; maka penelitian ini
3,414 dan t tabel 1,984 (df=99)
berhasil membuktikan hipotesis kedua
dengan

tingkat

signifikansi

0,001,
yang menyatakan bahwa “reliability

karena

t

hitung

>

t

tabel
berpengaruh

positif

terhadap

(3,414>1,984), signifikansi lebih kecil
keputusan pembelian konsumen”.
dari 0,05 (0,001<0,05), dan koefisien
regresi

mempunyai

nilai

positif

sebesar 0,288; maka penelitian ini
berhasil

hipotesis

Hasil penelitian menunjukkan

pertama yang menyatakan bahwa

bahwa terdapat pengaruh positif dan

“tangible

signifikan

assurance

terhadap

keputusan

pembelian,

hal

terhadap

membuktikan

Assurance Berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen

berpengaruh
keputusan

positif

pembelian

konsumen”.

ini

dibuktikan dari nilai t hitung sebesar
3,475 dan t tabel 1,984 (df=99)

Reliability Berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen

dengan

tingkat

karena

t

signifikansi

hitung

>

t

0,001,
tabel

Hasil penelitian menunjukkan
(3,475>1,984), signifikansi lebih kecil
bahwa terdapat pengaruh positif dan
dari 0,05 (0,001<0,05), dan koefisien
signifikan

realibility

keputusan

pembelian,

terhadap
regresi
hal

mempunyai

nilai

positif

ini
sebesar 0,298; maka penelitian ini

dibuktikan dari nilai t hitung sebesar
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berhasil membuktikan hipotesis ketiga

dimensi kualitas jasa yang meliputi

yang menyatakan bahwa “assurance

faktor

berpengaruh

assurance sebesar 49,3%, sedangkan

positif

terhadap

keputusan pembelian konsumen.

tangible,

reliability,

dan

sisanya sebesar 50,7% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak termasuk

Dimensi Kualitas Jasa yang terdiri
dari Tangible, Reliability, dan
Assurance Berpengaruh terhadap
Keputusan Pembelian Konsumen

dalam penelitian ini.

Faktor Dominan
Dari hasil pengujian diperoleh
Faktor

yang

berpengaruh

nilai F hitung sebesar 31,077 dan F
terhadap keputusan pembelian terdiri
tabel

sebesar

2,700

dengan
dari variabel tangible, reliability, dan

signifikansi

sebesar

0,000.

Oleh
assurance.

karena

F

hitung

>

F

Variabel

Reliability

tabel
merupakan

(31,077>2,700)

dengan

nilai

signifikansi

kecil

0,05

faktor

dominan

yang

mempengaruhi keputusan pembelian
lebih

dari

dengan
(0,000<0,05),

maka

penelitian

sumbangan

per

variabel

ini
sebesar 0,394, kemudian peringkat

berhasil

membuktikan

hipotesis
kedua diduduki variabel assurance

kempat

yang

menyatakan

bahwa
sebesar 0,298, dan peringkat terakhir

“kepuasan konsumen yang terdiri dari
diduduki variabel tangiables sebesar
tangible, reliability, dan assurance
0,288.
berpengaruh

terhadap

Tangible

(berwujud),

yaitu

keputusan
kemampuan suatu perusahaan dalam

pembelian konsumen”.
menunjukan

eksistensinya

kepada

Hasil uji R2 pada penelitian ini
pihak

eksternal.

Penampilan

dan

sarana

dan

diperoleh nilai R2 sebesar 0,493. Hal
kemampuan
ini menunjukkan bahwa keputusan
prasaranafisik perusahaan yang dapat
pembelian dipengaruhi oleh faktor
diandalkan

keadaan

lingkungan
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sekitarnya merupakan bukti nyata dari
pelayanan

yang

diberikan

oleh

pemberi jasa.
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3. Assurance
terhadap
konsumen

berpengaruh
keputusan
baik

positif

pembelian

secara

parsial

maupun simultan. Hal ini dibuktikan
KESIMPULAN

dengan nilai t hitung > t tabel
(3,475>1,984),

Hasil penelitian

disimpulkan

sebagai berikut.
1. Tangible
terhadap
konsumen

signifikansi

lebih

kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan
koefisien regresi mempunyai nilai

berpengaruh
keputusan
baik

positif

pembelian

secara

parsial

positif sebesar 0,298.
4. Dimensi kualitas jasa yang terdiri
dari

tangible,

maupun simultan. Hal ini dibuktikan

assurance

dengan nilai t hitung > t tabel

terhadap

(3,414>1,984),

konsumen

signifikansi

lebih

reliability,

dan

berpengaruh
keputusan
baik

positif

pembelian

secara

parsial

kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan

maupun simultan. Hal ini dibuktikan

koefisien regresi mempunyai nilai

dengan nilai F hitung > F tabel

positif sebesar 0,288.

(31,077>2,700)

2. Reliability
terhadap
konsumen

berpengaruh
keputusan
baik

dengan

nilai

positif

signifikansi lebih kecil dari 0,05

pembelian

(0,000<0,05). Hasil uji R2 pada

secara

parsial

penelitian ini diperoleh nilai R2

maupun simultan. Hal ini dibuktikan

sebesar

dengan nilai t hitung > t tabel

menunjukkan

(4,889>1,984),

pembelian

signifikansi

lebih

0,493.

Hal

bahwa

ini

keputusan

dipengaruhi

oleh

kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan

dimensi kualitas jasa yang meliputi

koefisien regresi mempunyai nilai

faktor

positif sebesar 0,394.

assurance

tangible,

reliability,

sebesar

dan

49,3%,
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sedangkan sisanya sebesar 50,7%
dipengaruhi oleh faktor lain yang
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5. Variabel

reliability

faktor

merupakan

dominan

mempengaruhi
pembelian

yang
keputusan

dengan

determinasi

koefisien

sebesar

0,394,

kemudian peringkat kedua diduduki
variabel assurance sebesar 0,298,
dan peringkat terakhir diduduki
variabel tangiables sebesar 0,288.
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