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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen pemasaran mengenai 

pengaruh service encounter terhadap customer delight dan implikasinya pada 

customer loyalty. Adapun yang menjadi objek penelitian sebagai variabel bebas 

(eksogen) adalah service encounter (X) customer delight (Y). Kemudian objek 

penelitian yang menjadi variabel terikat (endogen) adalah customer loyalty (Z) 

serta objek yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Lisung The 

Dago Boutique Resto di Kota Bandung.  

 Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, maka 

metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode cross sectional. 

Metode cross sectional adalah metode yang dimana data yang dikumpulkan hanya 

sekali dalam kurun waktu tertentu, bisa dalam beberapa hari, beberapa minggu 

atau beberapa bulan. 

 

3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Metode dan penelitian pada dasarnya merupakan cara illmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan, manfaat serta keadaan tertentu. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskripif dan verifikatif. Menurut (Sekaran & 

Bougie, 2013:100) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian konklusif yang 

memiliki tujuan utama mendeskripsikan sesuatu biasanya karakteristik pasar atau 

fungsi yang dilakukan untuk menjelaskan sesuatu. Penelitian deskriptif yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu memperoleh hasil 

temuan berupa gambaran mengenai pengaruh service encounter terhadap 

customer delight dan implikasinya pada customer loyalty. 

Menurut (Naresh K. Maholtra, 2010:104) penelitian verifikatif adalah penelitian 

untuk menguji kebenaran hubungan kausal (cause and effect) yaitu hubungan 

antara variabel independen (yang memengaruhi) dengan variabel dependen (yang 

dipengaruhi). Dilakukan survei terhadap pelanggan yang mengunjungi Lisung 
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The Dago Boutique Resto di Kota Bandung untuk mengetahui pengaruh service 

encounter terhadap customer delight dan implikasinya pada customer loyalty. 

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dan 

penelitian verifikatif, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode explanatory survey. (Naresh K. Maholtra, 2010:96) menyatakan 

bahwa explanatory survey dilakukan untuk mengekspolarasi situasi masalah, yaitu 

untuk mendapatkan ide-ide dan wawasan ke dalam masalah yang dihadapi 

manajemen atau para peneliti tersebut. Metode explanatory survey dalam 

penelitian ini, informasi didapat melalui wawancara yang mendalam dengan 

manajemen  dan sebagian dari populasi yang dikumpulkan langsung di tempat 

kejadian secara empirik untuk mengetahui ide dan pendapat dari sebagian 

populasi terhadap objek yang sedang diteliti.  

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasional melekatkan pada suatu konstruk dengan cara menetapkan 

kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur konstruk 

atau suatu variabel. Kemungkinan lainnya, suatu definisi operasional merupakan 

spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau 

memanipulasikannya. Suatu definisi operasional merupakan semacam buku 

pegangan yang berisi petunjuk bagi peneliti. Singkatnya, operasionalisasi sebagai 

batasan atau arti dari suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan 

oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 3.1: 
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TABEL 3. 1 

OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN 
Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala No. Item 

1 2 3 4 5 6 

Service Encounter 

(X) 

Pertemuan layanan 

merupakan saat 

dimana pihak 

pemasaran, 

operasional, dan 

manajemen sumber 

daya manusia 

perusahaan 

mempunyai peran 

yang sangat besar 

dalam proses 

penciptaan dan 

penyampaian jasa 

yang sesuai dengan 

kebutuhan. (Chou, 

Horng, Liu & Gan, 

2018) 

Adaptability 

Bagaimana respon atau 

tanggapan para 

karyawan terhadap 

permintaan dan 

keinginan yang datang 

dari pihak pelanggan. 

 

(Stock & Merkle, 

2018)  

Pengetahuan  

 

Tingkat pengetahuan 

karyawan dalam 

menjelaskan produk 

atau jasa yang 

ditawarkan Lisung 

The dago Boutique. 

Interval 1 

Kemampuan  

 

Tingkat kemampuan 

karyawan dalam 

memahami apa yang 

dibutuhkan pelanggan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 2 

Keramahan 

Tingkat keramahan 

karyawan saat 

menanggapi 

permintaan dan 

kebutuhan pelanggan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 3 

Coping 

Bagaimana sikap atau 

tanggapan para 

karyawan atau staff 

dalam membantu setiap 

kesulitan atau masalah 

yang dihadapi oleh 

para pelanggannya 

selama proses service 

encounter dilakukan. 

 

(Stock & Merkle, 

2018) 

Ketulusan  

 

Tingkat ketulusan 

karyawan dalam 

menanggapi keluhan 

pelanggan Lisung The 

dago Boutique. 

Interval 4 

Kepedulian  

 

Tingkat kepedulian 

karyawan restoran 

terhadap pelanggan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 5 

Tanggung Jawab 

Tingkat rasa tanggung 

jawab karyawan 

restoran terhadap 

pelanggan Lisung The 

dago Boutique. 

 

Interval 6 

Spontaneity 

Bagaimana sikap dan 

tingkah laku dari para 

karyawan terhadap 

para pelanggannya 

pada saat interaksi 

antara kedua pihak 

tersebut terjadi. 

(Stock & Merkle, 

2018) 

Pelayanan  

 

Tingkat spontanitas 

karyawan restoran 

dalam melayani 

pelanggan Lisung The 

dago Boutique. 

 

Interval 7 

Kesigapan 

Tingkat kesigapan 

karyawan restoran 

terhadap pelanggan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 8 

Komunikasi 

Tingkat komunikasi 

karyawan restoran dan 

pelanggan Lisung The 

dago Boutique. 

Interval 9 
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Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala No. Item 

1 2 3 4 5 6 

Recovery 

Bagaimana respon atau 

tanggapan para 

karyawan terhadap 

kesalahan-kesalahan 

yang terjadi selama 

proses penyampaian 

jasa dilakukan. 

 

 

Kecepatan 

tanggapan 

pegawai dalam 

penanganan 

keluhan  

 

Tingkat ketertarikan 

terhadap semua 

informasi tentang 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 10 

Keramahan  

 

Tingkat rasa ingin 

tahu terhadap manfaat 

produk/jasa yang 

ditawarkan Lisung 

The dago Boutique. 

Interval 11 

Kesesuaian 

kompensasi 

pelayanan 

keluhan  

 

Tingkat pertimbangan 

keputusan saat ingin 

membeli produk 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 12 

  

Manfaat 

Kompensasi  

 

Tingkat manfaat 

kompensasi yang 

diberikan restoran 

kepada pelanggan 

Lisung The dago 

Boutique. 

 

Interval  13 

Customer Delight 

(Y) 

Customer delight 

merupakan 

pengalaman 

emosional yang 

dirasakan 

pelanggan dan 

diyakini terjadi 

pada titik 

melampaui 

kepuasan 

pelanggan. 

Customer delight 

tingkat pesona, 

kesenangan atau 

kepuasan yang 

dicapai oleh 

pelanggan. 

Pengalaman 

layanan yang 

disediakan oleh 

perusahaan 

dianggap diatas dari 

yang dihararpkan 

oleh pelanggan. (P. 

Liu, Tse, Liu, & 

Tse, 2018) 

Justice 

Kebutuhan individu 

menuntut kesepakatan 

yang adil dalam setiap 

transaksi.  

 

(Torres et al., 2018) 

 

Kesadaran 

Tingkat kesadaran 

terhadap keberadaan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 14 

Pengenalan 

Tingkat pengenalan 

merek pada pelanggan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 15 

Ingatan 

Tingkat ingatan 

pelanggan terhadap 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 16 

Esteem 

Esteem adalah suatu 

kondisi dimana 

pelanggan merasa 

mendapatkan 

pelayanan yang sangat 

baik dari perusahaan, 

sehingga meningkatkan 

harga diri pelanggan.  

(Torres et al., 2018) 

Efektifitas 

Layanan 

Tingkat kepuasan 

layanan yang 

diberikan Lisung The 

dago Boutique. 

Interval 17 

Design 

Tingkat kemenarikan 

gaya dan desain yang 

ditampilkan dalam 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 18 

Kemudahan 

layanan 

Tingkat kemudahan 

mendapatkan layanan 

di Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 19 

Security 

Kebutuhan pelanggan 

akan rasa aman dalam 

bertransaksi dan 

Kesukaan 

terhadap layanan 

Tingkat rasa suka 

pelanggan terhadap 

layanan yang 

diberikan Lisung The 

Interval 20 
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Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala No. Item 

1 2 3 4 5 6 

 kepentingannya 

terlindungi.  

(Torres et al., 2018) 

 

 

dago Boutique.  

Profesionalitas 

Tingkat kesan 

profesionalitas yang 

dirasakan terhadap 

pelayanan Lisung The 

dago Boutique.  

Interval 21 

Reputasi 

Tingkat reputasi 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 22 

Popularitas 

Tingkat popularitas 

merek di benak 

pelanggan Lisung The 

dago Boutique. 

Interval 23 

Trust  

Perusahaan harus dapat 

menjaga kepercayaan 

yang diberikan oleh 

tamu sehingga 

menimbulkan 

kesenangan tersendiri 

bagi pelanggan. 

 

(Torres et al., 2018) 

 

 

Kualitas 

Tingkat kualitas 

layanan Lisung The 

dago Boutique. 

Interval 24 

Keahlian layanan 

Tingkat keahlian 

dalam melakukan 

pelayanan di Lisung 

The dago Boutique. 

Interval 25 

Kepercayaan 

Tingkat kepercayaan 

pelanggan terhadap 

Lisung The dago 

Boutique 

Interval 26 

 

Keunikan 

Tingkat keunikan 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 27 

Variety 

Pelanggan akan selalu 

mencari hal yang baru. 

Maka dari itu 

perusahaan harus 

mampu menyenangkan 

pelanggan dengan 

mendatangkan 

produk/jasa atau suatu 

program baru yang 

akan mengejutkan 

sehingga menarik 

perhatian pelanggan. 

(Torres et al., 2018) 

Antusiasme 

Tingkat rasa antusias 

untuk mengunjungi 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 28 

Kesenangan 

Tingkat rasa senang 

saat mengunjungi 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 29 

Kenyamanan 

Tingkat kenyamanan 

ketika mengunjungi 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 30 

Kebanggaan 

Tingkat  kebanggan 

saat mengunjungi 

Lisung The dago 

Boutique. 

Interval 31 

Customer Loyalty 

Loyalitas adalah 

komitmen 

pelanggan bertahan 

secara mendalam 

Repurchase Intention 

Repurchase Intention 

adalah intensi untuk 

melakukan pembelian 

kembali akan suatu 

Niat 

Transaksional 

Tingkat keinginan 

untuk mengunjungi 

dan membeli 

produk/jasa Lisung 

The dago Boutique. 

Interval 32 
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Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala No. Item 

1 2 3 4 5 6 

untuk berlanggan 

kembali atau 

melakukan 

pembelian ulang 

produk / jasa 

terpilih secara 

konsisten pada 

masa yang akan 

datang, meskipun 

pengaruh situasi 

dan usaha-usaha 

pemasaran 

mempunyai potensi 

untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. 

(M. G. Kim et al., 

2018) 

produk sebanyak dua 

kali atau lebih, baik 

terhadap produk yang 

sama maupun yang 

berbeda.  

 

(Keiningham et al., 

2007) 

 

Niat Referensial 

Tingkat keinginan 

untuk merefernsikan 

produk/jasa Lisung 

The dago Boutique 

kepada orang lain 

Interval 33 

Niat Preferensial 

Tingkat keinginan 

untuk 

memprioritaskan 

Lisung The dago 

Boutique di masa 

yang akan datang. 

Interval 34 

Niat Ekploratif 

Tingkat pencarian 

informasi mengenai 

produk Lisung The 

dago Boutique melalui 

sosial media. 

Interval 35 

Word Of Mouth 

Komunikasi dari mulut 

ke mulut merupakan 

proses komunikasi 

yang berupa 

pemberian 

rekomendasi baik 

secara individu 

maupun kelompok 

terhadap suatu produk 

atau jasa yang 

bertujuan untuk 

memberikan informasi 

secara personal. 

 

(Keiningham et al., 

2007) 

 

Talkers 

Tingkat intensitas 

membicarakan Lisung 

The dago Boutique 

kepada orang lain 

Interval 36 

Topics 

Tingkat intensitas 

membicarakan 

keunggulan Lisung 

The dago Boutique 

Interval 37 

Tools 

Tingkat intensitas 

membicarakan Lisung 

The dago Boutique 

kepada orang lain 

melalui face to face 

atau word of mouth 

Interval 38 

Customer Retention 

Customer 

retention adalah 

bagaimana membuat 

pelanggan kita bisa 

tetap setia dengan 

merek kita dan 

membuat pelanggan 

bisa membeli lebih 

sering dan lebih banyak  

 

(Keiningham et al., 

2007)  

Tangible 

Tingkat keberadaan 

fasilitas yang dimiliki 

Lisung The dago 

Boutique yang dapat 

menarik nasabah 

secara visual seperti 

interior ruangan, 

penggunaan furniture, 

dll 

Interval 39 

Responsiveness 

Tingkat kecepatan 

Lisung The dago 

Boutique merespon 

permintaan pelanggan 

Interval 40 

Assurance 

Tingkat perhatian 

yang diberikan Lisung 

The dago Boutique 

saat pelanggan 

melakukan pemelian 

produk 

Interval 41 
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Variabel Sub Variabel Indikator Ukuran Skala No. Item 

1 2 3 4 5 6 

Emphaty Factor 

Tingkat pemberian 

pengertian yang 

diberikan Lisung The 

dago Boutique 

terhadap kebutuhan 

spesifik pelanggan 

Interval 42 

 Customer Value 

Customer value  

adalah selisih antara 

manfaat yang 

diperoleh customer dari 

suatu produk atau jasa 

dengan upaya dan 

pengorbanan yang 

dilakukannya untuk 

mendapatkan dan 

menggunakan produk 

itu. 

 

(Keiningham et al., 

2007) 

Nilai Emosional 

Tingkat kebanggaan 

pelanggan setelah 

mengunjungi Lisung 

The Dago Boutique 

Interval 43 

Nilai Sosial 

Tingkat kontribusi 

positif Lisung The 

Dago Boutique kepada 

masyarkat dan peduli 

pada kelestarian 

lingkungan 

Interval 44 

Nilai Kualitas 

Tingkat kesesuaian 

produk yang diterima 

customer Lisung the 

Dago Boutiqe 

Interval 45 
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3.2.3. Jenis dan Sumber Data 

 Data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya 

dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan 

keputusan (Margono, 2010). Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

keterangan mengenai data, berdasarkan sumbernya data dapat di bedakan menjadi dua yaitu: 

data primer dan data sekunder. 

(Malhotra, 2010) mengungkapkan definisi data primer dan data sekunder, antara lain:  

1) Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditanganinya (Riadi, 2016:47). Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer adala kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden, 

sesuai dengan target sasaran yang dianggap mewakili seluruh populasi data penelitian, 

yakni survei terhadap pelanggan Lisung The Dago Boutique Resto di Kota Bandung. 

2) Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi (Riadi, 2016:47). Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data sekunder yaitu artikel, jurnal, dan website, yang berkenaan dengan 

penelitian. 

Data primer dan data sekunder yang dibutuhkan diajukan oleh tabel 3.2 sebagai 

berikut: 

TABEL 3. 2 

JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 

No. Data Jenis Data Sumber Data 

1. Jumlah pelanggan 

Lisung The Dago 

Boutique Resto 

Sekunder 

 

Lisung The Dago Boutique 

Resto 

2.  Loyalitas pelanggan 
Lisung The Dago 

Boutique Resto    

Sekunder Lisung The Dago Boutique 

Resto 

3 Tingkat kesenangan 

pelanggan Lisung The 

Dago Boutique Resto 

Sekunder Diolah dari beberapa situs 

4 Wawancara penerapan 

Service Encounter 

Lisung The Dago 

Boutique Resto 

Primer Manajer Lisung The Dago 

Boutique Resto 

Hasil pengolahan data dan referensi 2018 
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3.2.4. Populasi, Sampel, dan Teknik Penarikan Sampel 

3.2.4.1. Populasi 

 Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Riadi, 2016:33). Sementara menurut (Sugiyono, 

2017:80) populasi adalah sekumpulan individu-individu dengan kualitas dan karakter yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti. Ciri atau kualitas itu yang dinamakan sebagai variabel yang 

membagi populasi menjadi dua yakni populasi finit dan infinit. 

 Suatu populasi adalah total dari semua elemen yang terbagi beberapa seperangkat 

karaketeristik setiap proyek riset pemasaran memiliki populasi yang didefinisikan unik untuk 

dijelaskan dalam istilah parameter. Tujuan dari proyek riset pemasaran yang paling adalah 

untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik atau parameter dari suatu populasi 

(Sugiyono, 2015). Berdasarkan definisi populasi yang telah diuraikan, maka yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah jumlah pelanggan yang berkunjung > 3 kali ke Lisung 

The Dago Boutique Resto di Kota Bandung pada tahun 2018 yaitu yang berjumlah 128 

pelanggan.  

 

3.2.4.2 Sampel  

Sampel merupakan sebagian anggota atau elemen dari populasi yang mewakili 

karakteristik populasi (Riadi, 2016:34). Sampel harus mampu mewakili dan representatif, 

maka setiap subjek di dalam populasi diupayakan memiliki peluang yang sama untuk 

dijadikan sebuah sampel.  

Terdapat dua jenis teknik yang dapat digunakan untuk menarik sampel yaitu 

probability sampling dan non-probablility sampling (Sugiyono, 2015:173). Probability 

sampling  adalah prosedur pengambilan sampel di mana setiap elemen dari populasi memiliki 

kesempatan probabilistik tetap untuk terpilih sebagai sampel. Non-probability sampling 

adalah teknik yang menggunakan kesempatan prosedur seleksi sampel. Sebaliknya, mereka 

bergantung pada penilaian pribadi peneliti (Malhotra, 2015:275-276). 

1.2.4.3 Teknik Penarikan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling 

dengan teknik sampling jenuh/sensus. Peneliti menggunakan pengambilan sampling jenuh 

karena jumlah populasi yang hanya 128 orang. Non Probability Sampling adalah teknik 
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pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015:173). Sampel 

jenuh adalah teknik pengumpulan sampel apabila jumlah populasi relatif kecil atau peneliti 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2015:175). Istilah 

lainnya adalah sampel jenuh atau sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

Diperlukan cara untuk memperoleh sampel yang representatif dari poupulasi, maka setiap 

sebjek dalam populasi diupayakan untuk mewakili peluang yang sama untuk menjadi sampel. 

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh populasi yaitu 128 orang pelanggan loyal Lisung The 

Dago Boutique Resto digunakan sebagai sampel. 

 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang lengkap, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari makalah, 

buku, jurnal, artikel dan website unutk memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

variabel yang diteliti yang terdiri dari service encounter, customer delight dan customer 

loyalty. 

2. Instrumen penelitian dilakukan dengan menyebar seperangkat daftar pernyataan secara online 

kepada pelanggan loyal Lisung The Dago Boutique Resto. Menurut (Sekaran & Bougie, 

2015:147). 

3. Wawancara, implementasi dari teknik wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan tanya 

jawab secara lisan dengan pihak marketing Lisung The Dago Boutique Resto di Kota 

Bandung. Melalui wawancara tersebut penulis memperoleh data jumlah pelanggan yang 

berkunjung dan jumlah loyalitas pelanggan serta program-program pemasaran yang 

dilakukan oleh Pelanggan Lisung The Dago Boutique Resto. Alat kumpul yang digunakan 

adalah pedoman wawancara. 

4. Observasi menurut (Sekaran & Bougie, 2013:130) menyangkut menonton, merekam, analisa 

yang direncanakan dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa. Observasi ini dilakukan 

dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung kepada 

Pelanggan Lisung The Dago Boutique Resto. 

5. Studi Literatur, merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap 

beberapa literatur baik buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang 
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diteliti. Implementasi dari studi literatur yang penulis lakukan adalah dengan cara mencari 

dan mempelajari buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan service encounter, 

customer delight serta customer loyalty. 

 

3.2.6 Pengujian Validitas dan Reabilitas 

Data merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian, karena data 

merupakan sebuah gambaran dari variabel yang diteliti dan data juga berfungsi sebagai 

pembentuk sebuah hipotesis. Ketika data dikumpulkan tidak semua data dapat dikatakan tepat 

karena pada saat pengumpulanya bisa saja data dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab. 

Maka dari itu, dibutuhkan sebuah pengujian data agar data yang dikumpulkan 

memiliki kualitas yang baik. Sebuah instrument penelitian dapat dikatakan layak untuk 

disebarkan kepada responden maka terdapat dua tahap pengujian yaitu uji validitas dan uji 

realibilitas. Pengujian ini berguna untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan 

reliable. 

 

3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

Menurut Sugiyono validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2015:455). Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.  

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur 

yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2009:45). Kevalidan suatu 

instrumen dihitung menggunakan rumus korelasi product moment, yang dikemukakan oleh 

Pearson sebagai berikut (Arikunto, 2010:213). 

    
  ∑     ∑   ∑  

√   ∑     ∑        ∑     ∑     
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Keterangan : 

r = koefisien validitas item yang dicari 

X = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item 

Y = skor total item instrumen 

ΣX = jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY = jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX
2 

= jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 

ΣY
2
 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 

n = jumlah responden 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi sebagai 

berikut: 

1. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung lebih besar 

atau sama dengan rtabel rhitung ˃ rtabel . 

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika rhitung lebih 

kecil dari rtabel rhitung ≤ rtabel .  

Perhitungan validitas item instrument dilakukan dengan bantuan program SPSS 

(Statistical product for Service Solution) 24.0 for windows. Pengujian validitas diperlukan 

untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan untuk mencari data primer dalam 

sebuah penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. Dalam 

penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari instrumen service encounter sebagai 

variabel X, customer delight sebagai variabel Y, dan customer loyalty sebagai variabel Z. 

Jumlah pertanyaan untuk variable X adalah 13, variabel Y adalah 18, dan variabel Z 

sebanyak  14 pertanyaan. Adapun jumlah angket yang diuji sebanyak 30 responden. 

Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 30 responden dengan tingkat signifikansi 5% dan 

derajat bebas (df) n-2 (30-2=28), maka diperoleh rtabel sebesar 0,361. Untuk lebih rincinya 

dapat dilihat pada Tabel 3.3 mengenai hasil pengujian validitas vaiabel service encounter (X) 

berikut ini:  

 

TABEL 3. 3 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL SERVICE ENCOUNTER (X) 

No. Pernyataan                  Keterangan 

Adaptability 

1. Pengetahuan karyawan dalam 

menjelaskan produk atau jasa 

0,727 0,361 Valid 
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No. Pernyataan                  Keterangan 

2. Kemampuan karyawan dalam 

memahami kebutuhan 

pelanggan 

0,512 0,361 Valid 

3. Keramahan karyawan saat 

menanggapi permintaan 

pelanggan 

0,673 0,361 Valid 

4. Ketulusan karyawan dalam 

menanggapi keluhan pelanggan 

0,750 0,361 Valid 

5. Kepedulian karyawan restoran 

terhadap pelanggan 

0,807 0,361 Valid 

6. Rasa tanggung jawab karyawan 

restoran terhadap pelanggan 

0,671 0,361  

Spontaneity 

7. Spontanitas karyawan restoran 

dalam melayani pelanggan 

0,571 0,361 Valid 

8. Kesigapan karyawan restoran 

terhadap pelanggan 

0,566 0,361 Valid 

9. Komunikasi karyawan restoran 

dan pelanggan 

0,758 0,361 Valid 

Recovery 

10. Ketertarikan terhadap semua 

informasi tentang Lisung The 

Dago Boutique 

0,805 0,361 Valid 

11. Rasa ingin tahu terhadap 

manfaat produk/jasa yang 

ditawarkan 

0,733 0,361 Valid 

12. Pertimbangan keputusan saat 

ingin membeli produk 

0,739 0,361 Valid 

13. Manfaat kompensasi yang 

diberikan restoran kepada 

pelanggan 

0,814 0,361 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 (Menggunakan SPSS 24,00 for Windows) 

 

TABEL 3. 4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL CUSTOMER DELIGHT (Y) 

No. Pernyataan                  Keterangan 

Justice 

14. Kesadaran terhadap keberadaan 

Lisung The Dago Boutique 

0,838 0,361 Valid 

15. Pengenalan merek pada 

pelanggan Lisung The Dago 

Boutique 

0,743 0,361 Valid 

16. Ingatan pelanggan terhadap 

Lisung The Dago Boutique 

0,577 0,361 Valid 

Esteem 

17. Kepuasan layanan yang 0,667 0,361 Valid 
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No. Pernyataan                  Keterangan 

diberikan Lisung The Dago 

Boutique 

18. Kemenarikan gaya dan desain 

yang ditampilkan dalam Lisung 

The Dago Boutique 

0,575 0,361 Valid 

19. Kemudahan mendapatkan 

layanan di Lisung The Dago 

Boutique 

0,579 0,361 Valid 

Security 

20. Rasa suka pelanggan terhadap 

layanan yang diberikan Lisung 

The Dago Boutique 

0,731 0,361 Valid 

21. Kesan profesionalitas yang 

dirasakan terhadap pelayanan 

Lisung The Dago Boutique  

0,585 0,361 Valid 

22. Reputasi Lisung The dago 

Boutique Reputasi Lisung The 

Dago Boutique 

0,828 0,361 Valid 

23. Popularitas merek di benak 

pelanggan Lisung The Dago 

Boutique 

0,780   

Trust 

24. Kualitas layanan Lisung The 

Dago Boutique 

0,789 0,361 Valid 

25. Keahlian dalam melakukan 

pelayanan di Lisung The Dago 

Boutique 

0,664 0,361 Valid 

26. Kepercayaan pelanggan 

terhadap Lisung The Dago 

Boutique 

0,842 0,361 Valid 

27. Keunikan Lisung The Dago 

Boutique 

0,612 0,361 Valid 

Variety 

28. Rasa antusias untuk 

mengunjungi Lisung The Dago 

Boutique 

0,740 0,361 Valid 

29. Rasa senang saat mengunjungi 

Lisung The Dago Boutique 

0,788 0,361 Valid 

30. Kenyamanan ketika 

mengunjungi Lisung The Dago 

Boutique 

0,712 0,361 Valid 

31. Kebanggan saat mengunjungi 

Lisung The Dago Boutique 

0,716 0,361 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 (Menggunakan SPSS 24,00 for Windows) 
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TABEL 3. 5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS CUSTOMER LOYALTY (Z) 

No. Pernyataan                  Keterangan 

Repurchase Intention 

32. Keinginan untuk mengunjungi 

dan membeli produk/jasa Lisung 

The Dago Boutique 

0,749 0,361 Valid 

33. Keinginan untuk mereferensikan 

produk/jasa Lisung The Dago 

Boutique kepada orang lain 

0,799 0,361 Valid 

 

 

34. Keinginan untuk 

memprioritaskan Lisung The 

Dago Boutique di masa yang 

akan datang 

0,615 0,361 Valid 

35. Pencarian informasi mengenai 

produk Lisung The Dago 

Boutique melalui sosial media 

0,883 0,361  

Word Of Mouth 

36. Intensitas membicarakan Lisung 

The Dago Boutique kepada 

orang lain 

0,832 0,361 Valid 

37. Intensitas membicarakan 

keunggulan Lisung The dago 

Boutique 

0,808 0,361 Valid 

38. Intensitas membicarakan Lisung 

The Dago Boutique kepada 

orang lain melalui face to face 

atau word of mouth 

 

0,666 0,361 Valid 

 

Customer Retention 

39. Keberadaan fasilitas yang 

dimiliki Lisung The Dago 

Boutique yang dapat menarik 

nasabah secara visual seperti 

interior ruangan, penggunaan 

furniture, dll 

0,730 0,361 Valid 

40. Kecepatan Lisung The Dago 

Boutique merespon permintaan 

pelanggan 

0,696 0,361 Valid 

41. Perhatian yang diberikan Lisung 

The Dago Boutique saat 

pelanggan melakukan pemelian 

produk 

0,719 0,361 Valid 

42. Pemberian pengertian yang 

diberikan Lisung The Dago 

Boutique terhadap kebutuhan 

spesifik pelanggan 

0,515   
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No. Pernyataan                  Keterangan 

Customer Value 

43. Kebanggaan pelanggan setelah 

mengunjungi Lisung The Dago 

Boutique 

0,779 0,361 Valid 

44. Kontribusi positif Lisung The 

Dago Boutique kepada 

masyarkat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan 

0,810 0,361 Valid 

45. Kesesuaian produk yang 

diterima customer Lisung the 

Dago Boutiqe 

0,777 0,361 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 (Menggunakan SPSS 24,00 for Windows) 

 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Realibilitas  

Sebuah instrument yang reliabel adalah instrument yang ketika beberapa kali 

digunakan untuk mengukur objek yang sama maka akan keluar hasil yang sama juga 

(Sugiyono, 2015). Dapat di artikan bahwa realibilitas adalah sebuah konsistensi suatu alat 

ukur untuk memberikan hasil yang sama setiap kali digunakan untuk mengukur objek yang 

sama. 

Pengujian relalibilitas instrument dilakukan dengan internal consistency dengan 

teknik belah dua (split half) dan dianalisis degan rumus Spearman Brown yaitu: 

 

   
 rb

  rb
 

Sumber: (Sugiyono, 2015) 

Keterangan: 

r1 = Realibilitas seluruh instrument 

rb = Korelasi Product moment antara belahan pertama dan kedua 

 Keputusan uji realibilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika koefisien internal seluruh item (ri) ≥ rtabel dengan tingkat signifikansi 5% maka item 

pertanyaan dapat dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item (ri) < rrabel dengan tingkat signifikansi 5 % maka item 

pertanyaan tidak reliabel.  
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Menurut (Sugiyono, 2015) pengujian relibilitas dilaksanakan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Butir-butir instrument dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrument ganjil dan 

instrument genap. 

2. Skor data dari setiap kelompok disusun sendiri dan kemudian skor total antara kelompok 

ganjil dan genap dicari korelasinya. 

Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada sebanyak 25 responden dengan tingkat 

signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) n-2 (30-2=28) maka didapat nilai rtabel sebesar 

0,361. Hasil pengujian reliabilitas instrumen yang dilakukan dengan bantuan program SPSS 

24.0 for Windows diketahui bahwa semua variabel reliabel, hal ini disebabkan nilai rhitung 

lebih besar dibandingkan dengan nilai rtabel. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 3.6 Hasil 

Pengujian Reliabilitas. 

TABEL 3. 6 
HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No Variabel rhitung rtabel Keterangan 

1 Service Encounter 0,915 0,361 Reliabel 

2 Customer Delight 0,914 0,361 Reliabel 

3 Customer Loyalty 0,935 0,361 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2018 (Menggunakan SPSS 24.00 For Windows) 

 

 

Berdasarkan ketentuan                berarti reliabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas yang terdapat pada tabel 3.6 yang terdiri dari service 

encounter, customer delight, dan customer delight dapat dinyatakan reliabel. 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

Analisis ada adalah menganalisis sebuah data secara statistic dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sebuah hipotesis sudah didukung oleh data (Uma Sekaran, 2009). Pada 

penelitian ini alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Kuesioner disusun 

berdasarkan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. 

Kegiatan menganalisis data ini dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya: 

1. Validasi data, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah observasi dilakukan secara 

benar dan bebas. 

2. Editing data, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan yang dilakukan oleh peneliti 

dan responden ketika pengisian kuesioner. 
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3. Data entry, kegiatan ini bertujuan untuk memasukan data kedalam komputer untuk dianalisis 

lebih lanjut 

4. Tabulasi data, bertujuan untuk mengetahui jumlah observasi yang diklarifikasi kedalam 

beberapa kategori 

5. Analisis data, kegitan ini merupakan suatu proses pengolahan data menggunakan rumus 

statistik dan menginteprasi data agar diperoleh suatu kesimpulan. 

6. Pengujian, kegiatan ini dilakukan untuk menguji hipotesis dimana metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. 

Penelitian ini meneliti pengaruh service encounter (X) terhadap customer delight (Y) 

dan implikasinya pada customer loyalty. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sematic differential scale yang biasanya menunjukkan skala tujuh poin dengan 

atribut bipolar mengukur arti suatu objek atau konsep bagi responden (Sekaran, 2010:197). 

Rentang dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 angka seperti pada Tabel 3.6 Skor Alternatif 

Jawaban Positif dan Negatif.  

TABEL 3. 7 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN POSITIF DAN NEGATIF 

Alternatif 

Jawaban 

Sangat Tinggi/ 

Sangat Baik/ 

Sangat Sering 

Rentang Jawaban Sangat Rendah/ 

Sangat Buruk/ 

Sangat Jarang 7 6 5 4 3 2 1 

Positif  7 6 5 4 3 2 1 Negatif 

Sumber: Dimodifikasi dari Sekaran (2010:197) 

3.2.7.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif  

 Analisis data deskrtriptif digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara variabel 

melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan rata-rata data populasi atau sampel tanpa 

perlu diuji signifikansinya. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket disusun oleh peneliti berdasarkan variabel-

variabel yang terdapat pada data penelitian, yaitu memberikan data dan keterangan mengenai 

pengaruh service encounter terhadap customer delight dan implikasinya pada customer 

loyalty. Pengolahan data yang terkumpul dari hasil kuesioner dapat dikelompokan kedalam 

tiga langkah yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data pada pendekatan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

penelitian, antara lain: 

1. Analisis deskriptif variabel X (Service Encounter) 

2. Analisis deskriptif variabel Y (Customer Delight) 
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3. Analisis deskriptif variabel Z (Customer Loyalty) 

Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan kriteria penafsiran persentasi 

yang diambil dari 0% sampai 100%. Penafsiran pengelohan data berdasarkan batas-batas 

disajikan pada tabel 3.3 Kriteria Penafsiran Hasil Perhitungan Responden sebagai berikut: 

TABEL 3. 8 

KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 

NO Kriteria Penafsiran Keterangan 

1 100% Seluruhnya 

2 76%-99% Hampir seluruhnya 

3 51%-75% Sebagian Besar 

4 50% Setengahnya 

5 26%-45% Hampir Setengahnya 

6 1%-25% Sebagian Kecil 

7 0% Tidak Satupun 

Sumber: (Sugiyono, 2013) 

Setelah mengkategorikan hasil perhitungan berdasarkan kriteria penafsiran, dibuat 

garis kontinum yang dibedakan menjadi lima tingkatan diantaranya sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah dan sangat rendah. Garis kontinum ini dibuat untuk membandingkan setiap 

skor total tiap variabel untuk memperoleh gambaran variabel service encounter (X), customer 

delight (Y), customer loyalty (Z). Rancangan langkah-langkah pembuatan garis kontinum 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Menentukan kontinum tertinggi dan terendah 

Kontinum Tertinggi = Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah  Responden 

Kontinum Terendah = Skor Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah  Responden 

2. Menentukan selisih skor kontinum dari setiap tingkatan 

𝑆𝑘𝑜  𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑡𝑖 𝑔𝑘𝑎𝑡  
𝐾𝑜 𝑡𝑖 𝑢𝑚 𝑡𝑒 𝑡𝑖 𝑔𝑔𝑖  𝐾𝑜 𝑡𝑖 𝑢𝑚 𝑡𝑒 𝑒 𝑑𝑎

𝐵𝑎  𝑎𝑘  𝑎 𝑡𝑖 𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎 
 

3. Membuat garis kontinum dan menentukan daerah letak skor hasil penelitian. Menentukan 

persentase letak skor hasil penelitian (rating scale) dalam garis kontinum (Skor/Skor 

maksimal x 100%) 

Sangat 

Buruk 

Buruk Cukup Buruk Sedang Cukup 

Baik 

Baik Sangat 

Baik 
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GAMBAR 3. 1 

GARIS KONTINUM PENELITIAN SERVICE ENCOUNTER, CUSTOMER DELIGHT 

DAN CUSTOMER LOYALTY 

 

3.2.7.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif 

Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh service encounter (X) 

terhadap customer delight (Y) dan implikasinya pada customer loyalty (Z) yaitu 

menggunakan Partial Least Squares (PLS). Menurut Wold (1985) Partial Least Squares 

(PLS) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak didasarkan banyak 

asumsi. Data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, 

ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), jumlah sample tidak 

harus besar. Walaupun PLS dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat 

juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. (Ghozali, 

2014:7). Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk 

tujuan prediksi (Ghozali, 2014:31). 

 Tahapan analisis menngunakan PLS melalui lima proses tahapan dimana setiap 

tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya, yaitu (1) konseptualisasi model, (2) 

menentukan metoda analisis algorithm, (3) menentukan metoda resampling, (4) menggambar 

diagram jalur, dan (5) evaluasi model (Ghozali & Latan, 2015:47).  

1. Konseptualisasi Model 

 Konseptualisasi Model merupakan langkah awal dalam analisis PLS. Pada tahap ini 

dilakukan spesifikasi domain konstruk, menentukan item pertanyaan yang merepresentasi 

suatu konstruk, pengumpulan data, uji reabilitas, uji validitas dan menentukan skor 

pengukuran konstruk (Ghozali & Latan, 2015:48).  

2. Menentukan Metode Analisis Algoritma 

 Model yang sudah melalui tahapan konseptualisasi kemudian ditentukan metoda 

analisis algoritm apa yang akan digunakan untuk estimasi model. Dalam PSL metode analisis 

algoritma yang disediakan hanyalah algoritma PLS dengan tiga pilihan skema yaitu factorial, 

centroid dan path atau structural weighting. Skema yang disarankan adalah path atau 

struktural weighting.Langkah selanjutnya menentukan Jumlah sampel, sampel minimal yang 

direkomendasikan antara 30 – 100 kasus. Menurut Chin (1998) jumlah sampel PLS dapat 

dihitung dengan cara sepuluh kali jumlah variabel endogen dalam model (Ghozali & Latan, 

2015:51-52).  

3. Menentukan Metode Resampling  
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 Umumnya terdapat dua metoda yang digunakan untuk melakukan proses 

penyempelan kembali yaitu bootstrapping dan jackknifing. Metoda jackknifing hanya 

menggunakan subsampel dari sampel asli yang dikelompokkan dalam grup untuk melakukan 

resampling kembali. Metode bootstrapping menggunakan seluruh sampel asli untuk 

melakukan resampling kembali. Metode bootstrapping lebih sering digunakan dalam model 

persamaan struktural. Dalam Program SmartPLS hanya menyediakan satu metode resampling 

yaitu bootstrapping yang terdiri dari tiga skema yaitu skema no sign changes, individual sign 

changes dan skema construct level changes (Ghozali & Latan, 2015:51-52). Skema yang 

disarankan oleh smartPLS (default) adalah construct level changes karena skema ini 

memberikan asumsi yang longgar sehingga T-statistik meningkat karena hanya menggunakan 

ukuran skor loading hubungan langsung antara variabel laten dan indikatornya (Abdillah & 

Jogiyanto, 2015:209). 

4. Menggambar Diagram Jalur  

 Setelah melakukan konseptualisasi model, menentukan metoda analisis algoritma dan 

metode resampling, langkah selanjutnya adalah menggambar diagram jalur (path diagram) 

dengan menggunakan prosedur nomogram reticular action modeling (RAM) yang 

dikemukakan Falk dan Miller (1992) dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Konstruk teoritikal yang menunjukkan variabel laten digambar dengan dengan bentuk 

lingkaran.  

b. Variabel observed atau indikator digambar dengan bentuk kotak.  

c. Hubungan asimetri digambarkan dengan arah panah tunggal.  

d. Hubungan simetri digambarkan dengan arah panah double (Ghozali & Latan, 

2015:53). 
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GAMBAR 3. 2 

DIAGRAM JALUR PENGARUH SERVICE ENCOUNTER TERHADAP CUSTOMER 

DELIGHT DAN IMPLIKASINYA PADA CUSTOMER DELIGHT  
 

5. Evaluasi Model  

Setelah menggambar diagram jalur, maka model siap untuk diestimasi dan dievaluasi 

hasilnya secara keseluruhan. Evaluasi model dapat dilakukan dengan menilai hasil pengkuran 

model melalui menguji validitas dan reliabiiltas konstruk laten, kemudian dilajutkan dengan 

evaluasi model struktural dan pengujian signifikansi untuk menguji pengaruh antar konstruk 

atau variabel (Ghozali & Latan, 2015:54). 

Terdapat 2 model yang harus dianalisis dalam PLS, yaitu evaluasi model pengukuran 

(outer model) dan model struktural (inner model). Tahapan analisis data dilakukan dengan 

menggunakan software smartPLS versi 3.0.  

a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

 Outer model sering juga disebut outer relation atau measurement model 

mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok 

dengan indikator refleksif dapat ditulis persamaannya seperti berikut: 

x = Λx ξ + εx 

y = Λy ε + εy 

(Ghozali, 2014:37) 

Keterangan: 

x   : Indikator atau manifest variabel untuk variabel laten eksogen (ξ). 

y   : Indikator atau manifest variabel untuk variabel laten endogen (η). 

Λx dan Λy  : Matrik loading koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel 

laten dengan indikatornya 

ε x dan ε y  : Kesalahan pengukuran. 

 

 Untuk blok dengan indikator formatif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut: 

ξ = Πξ x + δξ 

η = Πη y + δη 

(Ghozali, 2014:38) 
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Keterangan : 

ξ   : Vektor variabel laten eksogen 

η   : Vektor endogen (dependen) variabel laten, 

Πξ x dan Πη y : Koefisien regresi berganda variabel laten dan blok indikator 

δξ dan δη  : Residual dari regresi. 

 Analisis outer atau Measurement Model dilakukan untuk menggambarkan hubungan 

antara blok indikator dengan variabel latennya. Terdapat tiga kriteria pengukuran untuk 

menilai outer model yaitu dengan Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite 

Reliability.  

1) Uji convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator 

dinilai berdasarkan pengujian individual item reliability digunakan standardized 

loading factor yang menggambarkan besarnya korelasi antar setiap indikator dengan 

konstruknya. Nilai loading factor di atas 0,70 dinyatakan sebagai ukuran yang ideal 

atau valid sebagai indikator yang mengukur konstruk. Namun demikian untuk 

penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 

0,60 dianggap cukup memadai (Chin, 1998 dalam Ghozali & Latan, 2015:74). 

Semakin tinggi nilai loading factor semakin penting peranan loading dalam 

menginterprestasi matrik faktor. Penggunaan average variance extracted (AVE) 

sebagai kriteria pengujuan convergent validity diperoleh melalui formula.  

    
 ∑ i

     r  

 ∑  i
     r    ∑ ii

 

(Ghozali & Latan, 2015:74) 

Keterangan : 

λi  : faktor loading  

F : faktor variance  

ii  : error variance 

 AVE dihitung sebagai rerata akar standardize loading faktor yang dibagi 

dengan jumlah indikator. AVE mampu menunjukkan kemampuan nilai variabel laten 

dalam mewakili skor data asli. Semakin besar nilai AVE menunjukkan semakin tinggi 

kemampuannya dalam menjelaskan nilai pada indikator-indikator yang mengukur 

variabel laten. Cut-off value AVE yang sering digunakan adalah 0,50 dimana nilai 

AVE minimal 0,50 menunjukkan ukuran convergent validity yang baik mempunyai 
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arti probabilitas indikator di suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah 

(kurang 0,50) sehingga probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di 

konstruk yang nilai dalam bloknya lebih besar diatas 50%. 

2) Uji discriminant validity, untuk menguji apakah indikator-indikator suatu konstruk 

tidak berkorelasi tinggi dengan indikator dari konstruk lain. Discriminant validity dari 

model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading 

pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih 

besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten 

memprediksi ukuran pada blok lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Metode lain 

untuk mencari discriminant validity adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat 

dari AVE setiap konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya (Ghozali, 2014:40). 

3) Uji composite validity, sebagai metode yang lebih baik dibandingkan dengan nilai 

cronbach alpha dalam menguji reliabilitas dalam model structural equation modeling. 

Composite reliability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua 

macam ukuran yaitu internal consistency dan cronbach’s alpha (Ghozali & Latan, 

2015:75). Rumus yang digunakan untuk menguji composite reliability adalah:  

   
 ∑ i 

 
   r  

 ∑  i     r    ∑ ii
 

(Ghozali & Latan, 2015:75) 

Keterangan: 

λi adalah factor loading  

F adalah faktor variance  

ii adalah error variance 

 Sedangkan untuk menghitung Cronbach’s alpha dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

  
∑  𝑜               

    ∑  𝑜               
  

  

    
 

(Ghozali & Latan, 2015:56) 

Keterangan:  

Pq  : jumlah indikator atau manifest variabel  

q  : blok indikator  
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 Cronbach’s alpha cenderung lower bound estimate dalam mengukur 

reliabilitas, sedangkan composite reliability tidak mengasumsikan reliability, 

sedangkan composite reliabiliy merupakan closer approximation dengan asumsi 

estimasi parameter lebih akurat (Ghozali & Latan, 2015:76). Interprestasi composite 

reliability sama dengan cronbach’s alpha dimana nilai batas 0,7 ke atas dapat 

diterima. Pada Tabel 3.10. disajikan ringkasan dari evaluasi model pengukuran model 

refleksif. 

TABEL 3. 9 

RINGKASAN RULE OF THUMB EVALUASI MODEL PENGUKURAN REFLEKSIF 

Validitas dan 

Reabilitas 

Parameter Rule of Thumb 

Validitas 

Convergent 

Loading Factor  0.70 untuk 

Confirmatory 

Research  

  > 0.60 untuk 

Explanantory 

Research  

 Average Variance 

Extracted (AVE) 
 > 0.50 untuk 

Confirmatory 

maupun 

Explanantory 

Research  

 Communality  > 0.50 untuk 

Confirmatory 

maupun 

Explanantory 

Research 

Validitas 

Discriminant 

Cross Loading  > 0.70 untuk 

setiap variabel  

 Akar kuadrat AVE dan 

Korelasi antar Konstruk 

Laten 

 Akar Kuadrat 

AVE > Korelasi 

antar Konstruk 

Laten  

Reliabilitas Cronbach’s Alpha  >0.70 untuk 

Confirmatory 

Research  

 > 0.60 masih 

dapat diterima 

untuk 

Explanatory 

Research.  

 Composite Reliability  >0.70 untuk 

Confirmatory 

Research  
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Validitas dan 

Reabilitas 

Parameter Rule of Thumb 

 > 0.60 – 0.70 

masih dapat 

diterima untuk 

Explanatory 

Research 

Sumber: Ghozali & Latan (2015:76-77) 

b. Evaluasi Struktural Model (Inner Model)  

 Inner model yang kadang disebut juga dengan inner relation, structural model dan 

substantive theory menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada 

substantive theory. Model persamaan dapat ditulis seperti di bawah ini. 

                    

(Ghozali, 2014:37) 

Keterangan: 

η  : Vektor endogen (dependen) variabel laten 

ξ  : Vektor variabel laten eksogen 

ζ  : Vektor variabel residual (unexplained variance) 

 Sedangkan untuk hubungan antar variabel laten, η dapat dispesifikasikan sebagai 

berikut: 

                               

(Ghozali, 2014:37) 

 

 

Keterangan: 

    dan     : koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan variabel laten 

eksogen ξ dan ε sepanjang range i dan b 

ζ   : Inner residual variabel 

 Model Struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Squares untuk konstruk 

dependen, Stone-Geisser Q-Square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi 

dari koefisien parameter jalur struktural (Ghozali, 2014:41). Dalam menilai model struktural 

dengan PLS, dapat dimulai dengan melihat R-Squares untuk setiap variabel laten endogen 

sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan 
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untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen 

apakah mempunyai pengaruh yang subtantive. Nilai R-Squares 0.75, 0.50, 0.25 dapat 

disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah. Hasil R-Squares merepresentasi 

jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali & Latan, 2015:78).  

1) Uji Effect Size ƒ
2
  

 Perubahan nilai R
2
 dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten eksogen 

terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali & Latan, 

2015:78), yang diukur melalui Effect Size ƒ
2
, dan dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

𝑓  
  

           
         

    
        

 

(Ghozali & Latan, 2015:78) 

 Dimana R
2
included dan R

2
excluded adalah nilai R

2
 dari variabel laten endogen yang 

diperoleh ketika variabel eksogen tersebut masuk atau dikeluarkan dari model. Interprestasi 

nilai ƒ2 sama yang direkomendasikan Cohen (1988) yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 

memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar pada level struktural dalam 

(Chin,1998 dalam Ghozali & Latan, 2015:78). 

2) Uji Stone-Geisser (Q
2
)  

 Disamping melihat ukuran nilai R
2
, model PLS dievaluasi dengan melihat Q

2
 

predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga 

estimasi parameternya. Nilai Q
2
 yang lebih besar dari 0 menunjukkan model memiliki 

predictive relevance, sedangkan kurang dari 0 menunjukkan model tidak memiliki predictive 

relevance (Ghozali & Latan, 2015:79). 

     
∑    

∑    
 

(Ghozali & Latan, 2015:79) 

Keterangan: 

D  : omission distance  

E : the sum of squares of prediction error  

O : the sum of square errors using the mean for prediction  

 Nilai Q
2
 > 0 menunjukkan model mempunyai predictive relevance, sedangkan nilai 

Q
2 

< 0 menujukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. 

3) Uji Goodness of Fit (Gof) Index  
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 Untuk menvalidasi model secara keseluruhan, digunakan Goodness of Fit (GoF) 

index yang diperkenalkan oleh Tenenhaus, et al (2004) dengan sebutan GoF index. Index ini 

dikembangkan untuk mengevaluasi model pengukuran dan model struktural dan disamping 

itu menyediakan pengukuran sederhana untuk keseluruhan dari prediksi model (Ghozali & 

Latan, 2015:82). Untuk alasan ini GoF Index dihitung dari akar kuadrat nilai average 

communality index dan average R-Square sebagai berikut: 

 𝑜  √ 𝑜𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅     ̅̅̅̅  

(Ghozali & Latan, 2015:82) 

Keterangan: 

 𝑜𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅   : average communalities  

  ̅̅̅̅   : rata-rata model R
2
  

 Nilai GoF adalah antara 0 s.d 1, dengan nilai communality yang direkomendasikan 

0,50 dan nilai R square maka dengan intepretasi nilai 0,10 termasuk dalam tingkat Gof kecil, 

0,25 nilai Gof medium, 0,36 nilai Gof besar (Cohen,1988 dalam Ghozali & Latan, 2015:83). 

Pada Tabel 3.11 disajikan ringkasan dari evaluasi model struktural (inner model). 

TABEL 3. 10 

RULE OF THUMB EVALUASI MODEL STRUKTURAL 

Kriteria Rule Of Thumb 

R-Square  0.67, 0.33 dan 0.19 menunjukkan model kuat, 

moderate dan lemah (Chin 1998).  

 0.75, 0.50 dan 0.25 menunjukkan model kuat, 

moderat dan lemah (Hair et al. 2011)  

Effect Size f
2
  0.02, 0.15 dan 0.35 (kecil, menengah dan besar) 

Q
2
 predictive relevance  Q

2
 > 0 menujukkan model mempunyai predictive 

relevance  

 Q
2 

< 0 menujukkan bahwa model kurang 

memiliki predictive relevance.  

Signifikansi (two tailed)  t-value 1.65 (significance level = 10%), 1.96 

(significance level = 5%) dan 2,58 (significance 

level 1%)  

Sumber: Ghozali & Latan (2015:76-81) 

1.2.8 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Untuk menguji 

hipotesis yang ada dalam penelitian, perlu menggunakan uji statistika yang tepat (Anwar 

Sanusi, 2011:143). Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, penerapan metode 

resampling memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas tidak memerlukan asumsi 
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distribusi normal, serta tidak memerlukan sampel yang besar. Demgan PLS selain 

memprediksi model, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. 

Hubungan dari analisis jalur semua variabel laten dalam PLS pada penelitian sebagai berikut:  

1. Outer model yang menspesifikasi hubungan antara indikator dan variabel laten.  

2. Inner model yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten.  

3. Weight relation dimana nilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi.  

 Pengambilan keputusan atas penerimaan hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan ketentuan nilai t-tabel two tail test untuk signifikansi 0,05. Selanjutnya nilai t-tabel 

tersebut dijadikan sebagai nilai cut off untuk penerimaan atau penolakan hipotesis yang 

diajukan:  

1. Nilai outer weight masing-masing indiaktor dan nilai signifikansinya. 

2. Nilai weight yang disarankan adalah t-statistik di atas nilai t-tabel untuk α = 0,05 pada 

uji two tailed.  

3. Melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel laten. Nilai weight dari 

hubungan tersebut harus menunjukan arah positif dengan nilai t- statistik diatas nilai t-

tabel untuk α = 0,05 pada uji two tailed.  

4. Hipotesis penelitian diterima jika nilai weight dari hubungan antar variabel laten 

menunjukkan arah dengan nilai t-statistik di atas nilai t-tabel untuk α = 0,05: Hipotesis 

penelitian ditolak jika nilai weight dari hubungan antar variabel menunjukkan nilai t-

statistik dibawah nilai t-tabel untuk α= 0,05. 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis pengaruh yang diajukan harus dicari 

terlebih dahulu nilai dari thitung dan dibandingkan dengan nilai dari ttabel, dengan taraf 

kesalahan ɑ = 5% atau ɑ = 0,05 pada uji two tailed, maka: 

t hitung> t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

t hitung< t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau variabel independen yaitu service 

encounter dan customer delight (X), sedangkan variabel dependen adalah customer loyalty 

(Y) dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang 

digunakan adalah melalui perhitungan analisis PLS untuk ke tiga variabel tersebut. 

Secara statistik, hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan keputusan 

penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis secara deskriptif 

a.  
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2. Ha :   > 0, artinya terdapat pengaruh positif dari service encounter, customer delight 

terhadap customer loyalty 


