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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap 

loyalitas dengan variable mediasi kepuasan. Metode analisis yang digunakan yaitu 

metode analisis deskriptif dan asosiatif dengan sampel sebanyak 34 responden. Teknik 

analisis menggunakan analisis jalur yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Hasil penelitian menunjukan dari tiga hipotesis hanya dua yang dapat 

dikonfirmasikan. Hipotesis perceived value  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan dapat dikonfirmasikan. Hipotesis kepuasan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas dapat dikonfirmasikan. Dan hipotesis perceived value berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas tidak dapat dikonfirmasikan. Dengan kata lain, pengaruh 

perceived value terhadap loyalitas tidak terjadi secara langsung namun melalui mediasi 

kepuasan. 

 

Kata kunci : Peceived value, Kepuasan, Loyalitas 

 

1. PENDAHULUAN 

Koperasi adalah salah satu lembaga ekonomi yang dibentuk berdasarkan 

konsep gotongroyong dan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mensejahterakan 

anggotanya. Pada awalnya koperasi biasanya berorientasi non profit, saat ini 

berkembang menjadi lembaga yang berorientasi profit. Berbagai jenis koperasi 

muncul dengan orientasi profit namun tetap bermuara untuk kepentingan anggota. 

Semakin banyak anggota yang bergabung akan semakin besar pemupukan modal dan 

akan meningkatkan usaha koperasi tersebut. Penting kiranya bahwa loyalitas anggota 

harus tetap dipertahankan. Hal ini pun selalu diperhatikan oleh Koperasi Kredit Tunas 

Harapan yang merupakan koperasi simpan pinjam dengan nomer badan hukum 

518/BH.37-DISKOP / 2004.  

Menurut laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi kredit 

Tunas Harapan, sebagai lembaga keuangan koperasi kredit Tunas Harapan menghadapi 

beberapa kendala seperti lambatnya anggota dalam mengembalikan piutangnya, masih 

ada piutang anggota yang bermasalah atau macet, menghadapi jumlah anggota koperasi 
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yang mengalami dinamika setiap tahunnya, dan dinamika prosentase simpanan anggota 

koperasi yang berdampak pada kas koperasi. 

Keberhasilan kopersi akan sangat tergantung pada konsistensi komitmen dan 

loyalitas anggotanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa koperasi. 

Peran manajemen koperasi yang harus mampu secara profesional mewujudkan layanan 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para anggotanya, sehingga anggota 

koperasi dapat merasakan kepuasan dari program maupun layanan koperasi dan tercipta 

loyalitas anggota terhadap koperasi (Nurwati, 2010). Namun, pada pengamatan awal 

yang dilakukan penulis pada tahun 2014 dari jumlah 499 anggota, hanya 353 anggota 

yang aktif menggunakan layanan kredit dari koperasi. Sisanya sebanyak 146 tidak 

menggunakan layanan koperasi namun tetap menjadi anggota koperasi. Dari hal ini, 

meskipun ada sebagian anggota yang tidak merasakan kepuasan dengan program 

ataupun layanan yang ada, mereka tetap menjadi anggota koperasi dan mendukung 

setiap program maupun layanan koperasi. 

Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan, konsumen 

yang loyal memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam mengurangi  biaya  

pemasaran, mengurangi biaya transaksi, mengurangi biaya turn over konsumen, 

meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan, 

mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa pelanggan  yang 

loyal juga berarti mereka yang puas, serta dapat mengurangi biaya kegagalan 

(Griffin, 1995).   

Westbrook (1980) menyatakan bahwa loyalitas muncul karena adanya suatu  

rasa  kepercayaan dari pelanggan  setelah  menggunakan suatu produk, hal tersebut 

bisa terjadi bila  sebelumnya  telah terjadi kepuasan dalam menggunakan  suatu 

produk. Sedangkan, menurut Oliver (1999) loyalitas  pelanggan  merupakan suatu 

komitmen yang dipegang secara kuat untuk membeli kembali atau menggunakan 

produk atau layanan yang disukai di masa mendatang meskipun ada pengaruh 

situasional dan upaya pemasaran yang memiliki potensi dapat mengubah  perilaku 

konsumen. Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan perlu diraih 

karena loyalitas adalah kepuasan pelanggan yang konsisten (Moliner, 2007; dalam 

Khan dan Kadir, 2011). 
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Dalam konsep pemasaran jasa, Kotler dan Keller (2006:25) mengungkapkan 

bahwa suatu perusahaan berhasil menawarkan produk/jasa kepada pelanggan apabila 

mampu memberikan nilai dan kepuasan (value and satisfaction). Dalam melayani dan 

mempertahankan pelanggan, untuk memanfaatkan loyalitas dan partisipasi mereka, 

sangat penting untuk bekerja berdasarkan costumer perceived value (Berry, 1983; 

dalam Khan dan Kadir, 2011).   

Seperti yang diungkapkan oleh Singh (1991), bahwa kepuasan merupakan faktor 

yang berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini memperkuat 

pendapat Reichheld dan Sasser (1990) yang menyatakan bahwa pelanggan yang puas 

akan memiliki loyalitas yang lebih besar, yang memungkinkan kesempatan untuk 

melakukan pembelian ulang di masa depan. Selain kepuasaan, loyalitas konsumen juga 

dipengaruhi oleh perceived value 

Secara umum, perceived value merupakan penilaian konsumen secara 

keseluruhan terhadap manfaat produk dengan didasarkan  pada apa yang  mereka  

terima  dan  apa  yang mereka berikan (Lai ,2004). Perceived value bersifat subjektif 

dan bervariasi disetiap pelanggan (Wikstöm dan Normann, 1994; Parasuraman, 1997; 

dalam Khan dan Kadir, 2011).  Semakin baik penilaian konsumen terhadap manfaat 

produk atau jasa yang diterima maka akan sangat memungkinkan konsumen menjadi 

loyal. beberapa penelitian seperti penelitian Yang dan Peterson (2004) kepuasan 

p e l a n g a n  dipengaruhi oleh perceived value dan loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan 

pelanggan. Hasil penelitan Haryoso dan Suhartono (2010), Ayu (2009), Suputra dan 

Farhansyah (2011) juga menyatakan hasil yang sama bahwa  kepuasan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas, Namun, dari hasil penelitian Ayu (2009) mengemukakan 

bahwa perceived value tidak signifikan terhadap kepuasan. Terjadi inkonsistensi 

pengaruh perceived value terhadap kepuasan.Serta penelitian McDougall dan Levesque 

(2000) mengemukakan Pengaruh perceived value  pada pembentukan loyalitas tidak 

terjadi  secara  langsung,  namun melalui kepuasan pelanggan. 

 

2. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1. Kepuasan  

Kepuasan pelanggan menurut Zeithaml dan Bitner (2000) didefinisikan 

sebagai berikut : 
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“Satisfaction is the customer‟s evaluation of the product or service in terms 

of whether that product or service has met their needs and expecation.”  

 

Kepuasan juga didefinisikan sebagai evaluasi (produk/jasa) berdasarkan pada 

evaluasi kognitif dan afektif konsumen dari pengalaman pribadi dari setiap layanan 

termasuk didalamnya adalah hubungan (Khan dan Kadir, 2011). Evaluasi 

keseluruhan layanan yang membentuk interaksi masa depan dan fungsi utama dari 

kualitas pelayanan yang dirasakan (Crosby, 1990; Cronin and Taylor, 1992; 

Parasuraman et. al. Dalam Khan dan khaidir, 2011). 

Menurut Kotler (2003:488), ada empat alat untuk menghasilkan kepuasan, yaitu : 

1. Kualitas produk dan jasa yang diberikan kepada konsumen. 

2. Tingkat nilai (value) yang dirasakan lebih tinggi dari pada harga (cost). 

3. Service yang diberikan. 

4. Service delivery. 

Barnes (2003:85-89) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan, diantaranya : 

1. Produk/Jasa inti, yaitu produk atau jasa yang disediakan perusahaan. Kepuasan 

pelanggan dapat dipenuhi melalui komponen-komponen lain yang memberi nilai 

tambah pada produk/jasa tertentu. 

2. Pelayanan pendukung, hal ini meliputi layanan pendukung yang bisa 

meningkatkan kelengkapan dari layanan atau produk inti, dapat meliputi sistem 

pembayaran, kemudahan memperoleh jasa/barang, kemudahan bertransaksi, 

komunikasi informasi, pendukung teknis dan lain-lain. 

3. Elemen-elemen  

Faktor ini perusahaan bertemu langsung dengan pelanggan (human) atau kontak 

berbasis teknologi (tangible/technology). Hal yang perlu diperhatikan adalah; 

kecepatan, kemudahan, keramahan, kenyamanan baik yang melalui kontak 

langsung maupun berbasis teknologi. 

Oliver (1981) dalam Rahmana (2008) mengemukakan lima indikator kepuasan 

dalam sektor perbankan/lembaga keuangan sebagai berikut : 

1. Puas dengan pelayanan proses pinjaman. 

2. Tidak ada komplain. 
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3. Kinerja sesuai harapan. 

4. Memiliki pengalaman yang baik dalam proses peminjaman. 

5. Pilihan yang baik untuk mengambil pinjaman. 

 

2.2.  Loyalitas 

Lovelock dan Wright (2002) mengemukakan bahwa :“Loyality is a customer 

willingness to continue partinizing a firm over the long term, purchasing and using is 

good and service on repeated and preferably exclusive basis, and voluntarily 

recommending it to another.”  

Kemudian Grifin (2010:322) menyatakan loyalitas pelanggan adalah wujud 

perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara 

terus menerus terhadap suatu barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih.  

Konsumen yang loyal dapat diketahui dari karakteristiknya. Menurut Griffin 

(1895:31) mengemukakan karakteristik-karakteristik dari konsumen yang loyal, 

diantaranya : 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (repeat purchase). 

2. Mengajak orang lain (recommend/referral). 

3. Menunjukan kekebalan terhadap produk pesaing ( retention). 

4. Membeli diluar produk inti. 

Untuk menjadi konsumen yang loyal, seseorang harus melalui beberapa tahapan 

tingkatan loyalitas konsumen. Bagi perusahaan memperhatikan masing masing tahapan 

dan memenuhi setiap kebutuhan tahapan tersebut akan menghasilkan peluang untuk 

membentuk konsumen yang loyal. Hill (1996) dalam Godinho (2010) menjelaskan 

tingkatan loyalitas, sebagai berikut : 

1. Suspect 

Bagian ini termasuk semua pembeli produk atau jasa dalam pemasaran, jadi 

suspects adalah menyadari akan produk atau jasa perusahaan atau tidak 

mempunyai kecenderungan terhadap pembelian. 

2. Prospects 

Prospects adalah pelanggan potensial yang mempunyai daya tarik terhadap 

perusahaan tetapi belum mengambil langkah untuk melakukan bisnis dengan 

perusahaan. 
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3. Customers 

Suatu tipe pembelian produk (walaupun dalam kategori ini termasuk beberapa 

pembelian ulang) yang tidak memiliki loyalitas pada perusahaan. 

4. „Clients 

Pembelian ulang yang menunjukkan loyalitas pada perusahaan tetapi lebih 

memiliki dorongan pasif daripada aktif terhadap perusahaan. 

5. Advocates 

Client yang memberikan dorongan yang positif pada perusahaan dengan 

merekomendasikannya kepada orang lain. 

6. Partners 

Partners adalah hubungan yang sangat erat antara konsumen dengan supplier 

yang keduanya saling memperlihatkan keuntungan. 

 

Selanjutnya Griffin (1997:13) mengemukakan keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan apabila memiliki konsumen yang loyal, antara lain : 

1. Mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih 

mahal. 

2. Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan pesanan 

dan lain-lain. 

3. Mengurangi biaya turn over konsumen karena pergantian konsumen yang lebih 

sedikit. 

4. Meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. 

5. Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang lebih positif dengan asumsi 

bahwa konsumen yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

6. Mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian dan lain-lain. 

 

2.3.    Perceived Value 

Kotler dan Keller (2009;133) : “Customer perceived value is the difference 

between the prospective customer‟s evaluation of all benefits and all the costs of an 

offering and the perceived alternatives“ (Customer perceived value adalah selisih antara 

berbagai kegunaan dan biaya yang dievaluasi calon pelanggan dari sebuah penawaran 

dan alternative-alternatif  yang diterima).  
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Menurut Lai (2004) perceived value adalah penilaian konsumen secara 

keseluruhan terhadap manfaat produk dengan didasarkan  pada apa yang  mereka  

terima  dan  apa  yang mereka berikan.  

Khan dan kadir (2011) dalam aktifitas ritel bank menggunakan empat dimensi 

perceived value sebagai berikut : 

1. Perceived functional service quality. 

2. Perceived functional service value. 

3. Perceived relational trust. 

4. Perceived relational commitment. 

 Sheth et al. (1991) dalam Cengiz dan Kirkbir (2007) mendefinisikan : “social 

value is the admissibility or benefit at the grade of the personal relationship with 

his/her social environment”. Dan menjelaskan : “emotional value subsist of the feelings 

or affective states created by the experience of consumption”. Kemudian, menjelaskan 

functional value sebagai manfaat yang dirasakan dari sifat-sifat produk dan layanan. 

Dan, menurut Roig et al. (2006) dalam Cengiz dan Kirkbir (2007) functional value 

didefinisikan sebagai evaluasi rasional dan ekonomi masyarakat, kualitas produk dan 

kualitas pelayanan menjadi fragmen dari dimensi ini. Tjiptono (2006:59) 

mendefinisikan Service quality sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

nasabah serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Ulaga 

(2003); Wilson et al. (1995) dalam Khan (2010) mengemukakan yang dimaksud 

relational value adalah bagaimana konsumen mendapatkan akses manfaat dan 

hubungan kerja yang efektif dengan satu supplier relatif ke supplier alternatif.. Morgan 

dan Hunt (1994) juga mendefinisikan : “relationship commitment in business to 

customer context as an exchange partner believing that an on going relationship with 

another is so important as to warrant maximum efforts as mainting it”. Walter et al. 

(2001) dalam Kusmayadi (2009) mendefinisikan kepercayaan sebagai sikap atau 

harapan suatu pihak bahwa perilaku hubungan mitra dan hasilnya akan menjadi manfaat 

bagi kepercayaan itu sendiri. Dimensi kepercayaan digambarkan sebagai dimensi 

sebuah hubungan bisnis yang menentukan tingkatan bagi pihak masing-masing yang 

merasakannya, bersandar pada integritas janji yang ditawarkan oleh orang lain 

(Callaghan dan Shaw, 2002; dalam Kusmayadi, 2009). Morgan dan Hunt (1994) juga 
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mengatakan kepercayaan dan komitmen merupakan kunci dari keberhasilan hubungan 

antara perusahaan dan pelanggannya. 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan antara Perceived value, Kepuasan dan Loyalitas 

Perceived value memiliki sifat subjektif, karena itu berarti sebuah keputusan 

evaluatif. Pelanggan akan membeli  dan memperoleh kepuasan dari perusahaan yang 

mereka anggap menawarkan perceived value tertinggi yang dianggap dapat memenuhi 

permintaan mereka dan menyelesaikan permasalahan mereka (Molina dan Saura, 2008).   

Ariningsih (2008) menemukan hubungan perceived value berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan.  

Beberapa penelitian menunjukan hubungan kepuasan yang berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas (Suputra dan farhansyah, 2011). Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Godinho (2010) yang mengemukakan bahwa kepuasan 

berpengaruh dan signifikan terhadap loyalitas 

Yang dan Peterson (2004) membuktikan bahwa kepuasan bersama-sama dengan 

perceived value adalah kontributor positif terhadap loyalitas konsumen dan kontribusi 

mereka disediak melalui dimensi perceived value. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Ariningsih (2009) yang didukung penelitian Khan dan kadir (2011)  yang 

mengemukakan kepuasan memediasi hubungan antara dimensi perceived value tersebut 

dengan behaviour intention sebagai loyalitas konatif. 

Mengacu pada reveiw literatur di atas maka kerangka teoritis yang diajukan 

seperti yang tercantum pada gambar berikut : 

 

   H2(+)    H3(+)    

           

            

     H1(+) 

 

Gambar 1: Model Kerangka Teoritis 

 

 

 

Perceived 

Value 

 

Kepuasan 

Loyalitas 
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Berdasarkan kerangka teoritis, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut : 

H1: Perceived value memiliki pengaruh positif  dan signifikan terhadap kepuasan. 

H2: Kepuasan memiliki pengaruh positif  dan signifikan terhadap loyalitas .  

H3 : Kepuasan memediasi pengaruh perceived value terhadap loyalitas. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian ini mengkaji mengenai kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan dengan perceived value sebagai variabel mediasi. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah anggota Koperasi Kredit Tunas Harapan Bandung. Dalam 

penelitian ini menggunakan metode survey dalam bentuk penelitian deskriptif dan 

korelasional.  Ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 subjek. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah purposive sampling dan 

convenience sampling.  Instrumen penelitian untuk pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. 

Instrumen penelitian yang digunakan  untuk perceived value mengadaptasi dari 

kuesioner yang dikembangkan oleh khan dan Kadir (2011) yang terdiri dari 16 

pernyataan. Untuk kepuasan diadaptasi dari kuesioner yang dikembangkan Oliver 

(1981) yang terdiri dari 5 pernyataan. Sementara, untuk loyalitas mengadaptasi dari 

kuesioner yang di kembangkan Griffin (1895) yang terdiri dari 4 pernyataan Kuesioner 

menggunakan 5 skala Skala likert mulai dari angka 1(Sangat tidak setuju sampai 5 

(sangat setuju). Untuk mengkonfirmasikan hipotesis yang diajukan, teknik analisis yang 

digunakan adalah analisi jalur (path analysis) 

 

4. TEMUAN-TEMUAN 

4.1. Validitas dan Reliabilitas 

Nilai koefisien korelasi product moment tiap item dari seluruh pernyataan untuk 

variabel kepuasan pelanggan, perceived value dan loyalitas pelanggan yang diujikan, 

menunjukan dari seluruh pernyataan untuk variabel perceived value dengan total 16 

pernyataan hanya 11 pernyataan yang dinyatakan valid. Dari seluruh pernyataan untuk 

variabel kepuasan sebanyak 5 pernyataan dan loyalitas 4 pernyataan yang diujikan 

dinyatakan valid.  nilai r antara 0,492 – 0,844. Demikian pula untuk uji reliabilitas 

dengan teknik cronbach alpha menunjukan bahwa variabel  perceived value, kepuasan 
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dan loyalitas nilai antara 0,817 – 0,907, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa data 

memenuhi kriteria reliabel. 

 

Tabel 1. Rata-rata dan Standar Deviasi 

Variabel Rata-rata Standar Deviasi 

X 4,0931 0,5704 

Y 4,1058 0,5334 

Z 4,0882 0,5639 

Sumber : data primer diolah 2015 

 

Berdasarkan  Tabel 2 berikut menyajikan nilai rata-rata dan simpangan baku 

variabel-variabel yang diteliti. perceived value memiliki rata-rata tertinggi sebesar 

4,1058 dengan simpangan baku yang relatif lebih baik dengan nilai 0,5334 dari variabel 

lainnya. Nampaknya variabel ini lebih stabil menurut pandangan responden. 

 

4.2. Korelasi Antara Variabel 

Tabel 2. Korelasi antar Variabel  

    Perceived_Value Kepuasan Loyalitas 

Perceived_Value Pearson Correlation 
1 ,760

**
 ,719

**
 

  Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

  N 34 34 34 

Kepuasan Pearson Correlation ,760
**
 1 ,982

**
 

  Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

  N 34 34 34 

Loyalitas Pearson Correlation ,719
**
 ,982

**
 1 

  Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

  N 34 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

1. Besar koefisien korelasi antara variable perceived value (x) dan kepuasan (y) 

sebesar 0,760 yang termasuk pada kriteria keeratan hubungan sangat kuat. hal ini 

menunjukan bahwa perceived value dan kepuasan mempunyai kekuatan/keeratan 

hubungan positif dan sangat kuat,  nilai sig. (2-tailed) 0,000 dan berada pada level 

kurang dari 0,01 menunjukan korelasi adalah   signifikan. 
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2. Besar koefisien korelasi antara variable perceived value (x) dan loyalitas (z) 

sebesar 0,719 yang termasuk pada kriteria keeratan hubungan  kuat. hal ini 

menunjukan bahwa perceived value dan loyalitas mempunyai hubungan positif. 

Dan sig. (2-tailed) bernilai 0,000 < 0,01 menunjukan hubungan keduanya 

signifikan. 

3. Besar koefisien korelasi antara variable kepuasan (y) dan loyalitas (z) sebesar 

0,982 yang termasuk pada kriteria keeratan hubungani sangat kuat. hal ini 

menunjukan bahwa kepuasan dan loyalitas mempunyai hubungan positif. Dan sig. 

(2-tailed) bernilai 0,000 < 0,01 menunjukan hubungan keduanya signifikan. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

 

Gambar 2 : Hubungan struktural variabel yang dihipotesiskan 

 

Tabel 3. Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CS <--- PV ,316 ,047 6,711 *** par_1 

CL <--- CS ,906 ,043 21,199 *** par_2 

CL <--- PV -,024 ,018 -1,327 ,184 par_3 

 

Tabel 3 menunjukan estimasi koefisien jalur dan p-value (p) dari masing-masing 

hubungan yang dihipotesiskan. Dengan menggunakan batasan p-value sebesar 0,05 

(p<0,05), tidak seluruh hipotesis dapat dikonfirmasikan. Hubungan antara perceived 

value dengan loyalitas adalah tidak signifikan dengan nilai p 0,184 lebih besar dari 

kriteria yang ditetapkan yaitu 0,05. Karena terdapat hubungan antar variabel yang tidak 
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signifikan, maka langkah selanjutnya dilakukan revisi terhadap model dengan 

mengeliminasi jalur koefisien yang tidak signifikan (theory triming). Setelah trimming 

dilakukan maka dihasilkan gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 3 : Hubungan Struktural Variabel Setelah Trimming 

 

Tabel 4.  Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Setelah 

Trimming  

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CS <--- PV ,316 ,047 6,711 *** par_1 

CL <--- CS ,863 ,029 30,251 *** par_2 

Sumber : data primer diolah 2015 

 

Tabel 4 menunjukan bahwa masing-masing koefisien jalur sangat signifikan 

(p<0,01). Dengan demikian beberapa hal dapat dijelaskan : 

1. Koefisien jalur dari perceived value terhadap kepuasan adalah signifikan dengan 

nilai p 0,0000 < 0,05. Dengan demikian jalur tersebut adalah signifikan. 

2. Koefisien jalur dari kepuasan terhadap loyalitas adalah signifikan dengan nilai p 

0,0000 < 0,05. Dengan demikian jalur tersebut adalah signifikan. 

Berdasarkan estimasi dan uraian diatas, dalam hubungannya dengan hipotesis yang 

diajukan. Beberapa hal dapat dikemukakan : 

1. Hipotesis 1 bahwa perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas tidak dapat dikonfirmasikan sepenuhnya. 

2. Hipotesis 2 bahwa perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan dapat dikonfirmasikan sepenuhnya. 

3. Hipotesis 3 bahwa kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

dapat dikonfirmasikan sepenuhnya. 
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4.4. Pengaruh Langsung, Tidak Langsung Total 

Tabel 4.  Direct Effects  

 

Perceived 

Value 
Kepuasan 

Kepuasan ,316 ,000 

Loyalitas ,000 ,863 

 

Pada tabel 4 bahwa perceived value  memiliki pengaruh langsung terhadap 

kepuasan sebesar 0,316 = 31,6%, artinya tinggi rendahnya kepuasan ditentukan oleh 

perceived value sebesar 31,6%. Kemudian kepuasan memiliki pengaruh langsung 

terhadap loyalitas sebesar 0,863 = 86,3%, artinya tinggi rendahnya loyalitas ditentukan 

oleh kepuasan sebesar 86,3% 

 

Tabel 5.  Indirect Effects 

 

Perceived 

Value 
Kepuasan 

Kepuasan ,000 ,000 

Loyalitas ,273 ,000 

 

Pada Tabel 5 menjelaskan bahwa perceived value memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap loyalitas sebesar 0,273 = 27,3%, artinya tinggi rendahnya loyalitas 

secara tidak langsung ditentukan oleh perceived value sebesar 27,3%. 

 

Tabel 6.  Total Effects  

 
Perceived Value Kepuasan 

Kepuasan ,316 ,000 

Loyalitas ,273 ,863 

 

Perceived value memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

kepuasan sebesar 0,316 artinya perceived value memiliki pengaruh kategori cukup 

terhadap kepuasan. Perceived value memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung 

terhadap loyalitas sebesar 0,273 artinya perceived value memiliki pengaruh kategori 

lemah terhadap loyalitas. Kepuasan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung 

terhadap loyalitas sebesar 0,863 artinya kepuasan memiliki pengaruh kategori sangat 

kuat terhadap loyalitas.   
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Berikut merupakan hasil tabel koefisien determinasi antar variabel penelitian : 

 

Tabel 7.  Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

Kepuasan (Y) 0,577 

Loyalitas (Z) 0,965 

   

1. Variasi pada variabel kepuasan (Y) dapat dijelaskan sebesar 57,7% oleh variasi 

variabel perceived value (X), adapun sisanya sebesar 42,3% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model, seperti pada 

penelitian Budianto (2014) mengemukakan bahwa variabel kualitas pelayanan dan 

keunggulan produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan. 

2. Variasi pada variabel loyalitas (Y) dapat dijelaskan sebesar 96,5% oleh variasi 

variabel perceived value (X), adapun sisanya sebesar 3,5% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model, seperti pada 

penelitian Sabrina (2010) yang mengemukakan adanya pengaruh dari variabel 

aspek fisik, keandalan, tanggung jawab, kinerja keuangan terhadap loyalitas. 

 

4.5. Implikasi dan Keterbatasan 

Implikasi Teoritis. Hubungan ketiga variabel penelitian yang dapat digambarkan 

dari hasil analisis tingkat keeratan hubungan masing-masing variable memiliki 

hubungan dengan variable lainnya. Penelitian menunjukan bahwa perceived value dan 

loyalitas memiliki tingkat keeratan yang kuat, tanda positif diartikan hubungan searah 

serta signifikan. Kemudian perceived value dan kepuasan memiliki tingkat keeratan 

yang sangat kuat, tanda positif diartikan hubungan searah serta signifikan. Sedangkan 

kepuasan dan loyalitas memiliki tingkat keeratan yang sangat kuat, tanda positif 

diartikan hubungan searah serta signifikan. Masing-masing variable secara independen 

memiliki hubungan yang simetris. 

 Secara keseluruhan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa loyalitas tidak 

hanya ditentukan oleh perceived value  tetapi juga ditentukan oleh kepuasan. Hasil 

analisis jalur menunjukan bahwa koefisien jalur kepuasan menunjukan hubungan yang 

signifikan terhadap loyalitas, dan kepuasan dalam penelitian ini tidak hanya memiliki 
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pengaruh langsung terhadap loyalitas, tetapi juga memiliki pengaruh tidak langsung. 

Hal ini menggambarkan bahwa, tingkat kepuasan konsumen akan mempengaruhi 

derajat atau loyalitas produk atau jasa seseorang (Mukarom, 2012). Sejalan dengan 

penelitian Pambudi (2008) yang juga menyatakan adanya pengaruh langsung serta 

pengaruh total kepuasan terhadap loyalitas. Dan hasil penelitian ini konsisten dengan 

pendapat Haryoso dan Suhartono (2010), Ayu (2009), Suputra dan Farhansyah (2011) 

mengemukakan bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Hal ini 

secara umum menunjukan bahwa kepuasan adalah satu diantara beberapa penyebab 

terbentuknya loyalitas (Diek dan Basu, 1994). Dan, mendukung asumsi Griffin (1995) 

bahwa pelanggan  yang loyal juga berarti mereka yang puas.  

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa koefisien jalur perceived value 

menunjukan hubungan signifikan terhadap kepuasan, dan perceived value memiliki 

pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepuasan. hal ini konsisten dengan hasil 

penelitian penelitian Ariningsih (2009), dan mendukung pernyataan bahwa kepuasan 

adalah konsekuesi dari perceived value (Sánchez et. al, 2006). secara umum Lin (2003) 

menggambarkan bahwa perceived value sebagai kontributor penting kepuasan. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Fornell et. al (1996) mengemukakan bahwa perceived value 

memberikan kontribusi perbaikan kepuasan konsumen.  

Hubungan perceived value pada loyalitas dari hasil penelitian ini menunjukan 

koefisien jalur yang tidak signifikan. Namun memiliki pengaruh tidak langsung terhadap 

loyalitas. Hal ini secara umum menggambarkan bahwa pengaruh perceived value pada 

pembentukan loyalitas tidak terjadi secara langsung, namun melalui kepuasan pelanggan 

(McDoughall dan Levesque,2000). 

Implikasi  Praktis. Hasil penelitian yang telah dipaparkan memberikan gambaran 

kepada pengurus serta managemen Koperasi Kredit Tunas Harapan Bandung mengenai 

perceived value, kepuasan dan loyalitas anggota yang tinggi. Dalam perceived value 

dapat menggambarkan adanya sifat reliability, empathy,  harga dan fleksibilitas 

koperasi. Serta adanya komitment, kepercayaan, solidaritas dan komunikasi dalam 

hubungan anggota dengan koperasi. Kemudian kepuasan dan loyalitas yang tinggi juga 

terbentuk dari adanya perceived value yang dirasakan anggota koperasi. 

Studi  ini memiliki keterbatasan-keterbatasan diantaranya populasi yang 

digunakan terbatas, yaitu anggota yang hadir pada saat sidang RAT (Rapat Anggota 
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Tahunan), sampel yang digunakan terbatas karena banyaknya anggota yang masa 

keanggotannya 5 tahun lebih tidak bias hadir dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). 
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