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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian dan analisis model berdasarkan 

data kuesioner yang terkumpul untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 

hipotesis yang telah diajukan pada bab II dan bab III. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Confirmatory Factor Analysis dan Full 

Model dari Structural Equation Model (SEM) dengan tujuh langkah untuk 

mengevaluasi criteria Goodness of Fit yang dibahas dalam bab IV berikut ini. 

 

4.1. Data Deskriptif 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 16.0 diperoleh 

statistik deskriptif seperti terlihat pada tabel 4.1. 
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

                                                 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

x1 110 1.00 5.00 3.7636 1.35408 
x2 110 1.00 5.00 3.6545 1.28817 
x3 110 1.00 5.00 3.9091 1.16953 
x4 110 1.00 5.00 3.8727 1.29295 
x5 110 1.00 5.00 4.1091 .89181 
x6 110 1.00 5.00 4.0364 .99473 
x7 110 1.00 5.00 4.1000 .89801 
x8 110 1.00 5.00 4.0273 .92329 
x9 110 1.00 5.00 3.9818 1.03145 
x10 110 1.00 5.00 3.9545 1.08692 
x11 110 1.00 5.00 4.0909 .83000 
x12 110 1.00 5.00 4.1364 .82925 
x13 110 1.00 5.00 3.9636 .86658 
x14 110 1.00 5.00 3.9909 .88302 
x15 110 1.00 5.00 4.1364 .87238 
x16 110 1.00 5.00 3.9636 .95713 
x17 110 1.00 5.00 4.0182 .96718 
x18 110 1.00 5.00 4.1636 .95329 
x19 110 1.00 5.00 4.0818 .83646 
x20 110 1.00 5.00 4.2091 .95874 
x21 110 1.00 5.00 4.1455 .95626 
x22 110 1.00 5.00 3.9909 1.06224 

Valid N (listwise) 110     
Sumber: Dikembangkan dari Table Output SPSS 16.0. 
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Keterangan tabel: 

X1  :  Melakukan frekuensi pembelian berulang-ulang 

X2 : Memiliki komitmen untuk menggunakan produk baru yang ditawarkan      

perusahaan 

X3   : Memberikan rekomendasi positif kepada orang lain 

X4   : Perusahaan memenuhi harapan pelanggan 

X5   : Pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan perusahaan  

X6   : Perusahaan memenuhi harapan sebelum pembelian 

X7   : Karyawan yang professional 

X8   : Karyawan memiliki sopan santun 

X9   : Karyawan ramah tamah 

X10 : Suasana ruangan yang nyaman 

X11 : Adanya meja kursi yang nyaman digunakan 

X12 : Udara ruangan yang sejuk 

X13 : Karyawan mampu melayani dengan cepat 

X14 : Karyawan mampu melayani dengan tepat 

X15 : Karyawan mampu berkomunikasi dengan jelas dan dimengerti 

X16 : Karyawan memahami kebutuhan konsumen 

X17 : Karyawan bertanggungjawab dari awal hingga akhir 

X18 : Adanya variasi penawaran yang menarik kepada pelanggan 

X19 : Perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan 

X20 : Adanya program-program bagi pelanggan 

X21 : Adanya feedback yang diberikan kepada pelanggan 

X22 : Perusahaan menggunakan berbagai media untuk menjalin hubungan yang     

lebih erat kepada pelanggan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data, variable repetitive buying (X1- X3) 

mempunyai nilai rata-rata sebesar 3.7757. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

umum responden memiliki repetitive buying yang cukup baik. Sedang standar 

deviasi yang diperoleh untuk masing-masing indikator repetitive buying masing-

masing kurang dari 2, hal ini menunjukkan tingkat pemahaman dari responden 

akan repetitive buying di Alex’s Salon cukup baik. Sehingga secara umum dapat 
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dikatakan bahwa konsumen cenderung melakukan pembelian ulang di Alex’s 

Salon. 

Variabel customer satisfaction (X4-X6) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

4.0061. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden mempunyai tingkat 

kepuasan yang cukup tinggi. Hal yang perlu diperhatikan adalah standar deviasi 

pada masing-masing variabel yang kurang dari 2, hal ini menunjukkan tingkat 

pemahaman dari responden akan customer satisfaction dari responden di Alex’s 

Salon cukup tinggi. 

Variabel service quality (X7-X17) mempunyai nilai rata-rata sebesar 

4.0331. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden menilai service 

quality di Alex’s Salon cukup baik. Sedang standar deviasi yang diperoleh untuk 

masing-masing indikator service quality masing-masing kurang dari 2, hal ini 

menunjukkan tingkat pemahaman dari responden akan service quality di Alex’s 

Salon cukup baik. 

Variabel customer relationship management (X18-X22) mempunyai nilai 

rata-rata sebesar 4.1182. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden 

menilai customer relationship management di Alex’s Salon cukup tinggi. Sedang 

standar deviasi yang diperoleh untuk masing-masing indikator customer 

relationship management masing-masing kurang dari 2, hal ini menunjukkan 

tingkat pemahaman dari responden akan customer relationship management di 

Alex’s Salon cukup baik. 

Secara keseluruhan variabel customer relationship management memiliki 

nilai rata-rata yang tertinggi dari semua variabel yang ada (4.1182), yang 

kemudian diikuti oleh variable service quality (4.0331), variabel customer 

satisfaction (4.0061), dan terakhir variabel repetitive buying (3.7757). 

 

4.2. Proses dan Hasil Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Structural 

Equation Modeling (SEM) yang terdiri dari tujuh tahap, yaitu: 

1. Pengembangan model teoritis. 

Model teoritis dalam penelitian ini telah digambarkan pada gambar 2.1. di 

bab II. Model penelitian tersebut terdiri dari 22 indikator untuk menguji 
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adanya hubungan antara service quality dan customer relationship 

management terhadap customer satisfaction yang akhirnya mempengaruhi 

repetitive buying. 

2. Pengembangan diagram alur (path diagram). 

Diagram alur untuk pengujian model penelitian telah digambarkan pada  

3.2. pada bab III yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran teoritis pada 

gambar 2.1. pada bab II. 

3. Memilih matriks input dan teknik estimasi. 

Input data yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks kovarians 

atau matriks korelasi untuk keseluruhan estimasi. Ukuran sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 110 responden dari konsumen yang 

melakukan repetitive buying enam bulan terakhir secara berkala di Alex’s 

Salon Embong Kenongo Surabaya. Program komputer yang digunakan 

adalah AMOS 16.0 dengan maximum likelihood estimation. 

4. Menilai kemungkinan munculnya problem identifikasi. 

Problem identifikasi model pada prinsipnya adalah problem mengenai 

ketidakmampuan model yang dikembangkan untuk menghasilkan estimasi 

yang unik. Gejala-gejala problem identifikasi antara lain: (1) standard 

error yang sangat besar untuk satu atau beberapa koefisien; (2) program 

tidak mampu menghasilkan matriks informasi yang seharusnya disajikan; 

(3) munculnya angka-angka yang aneh, seperti varians error yang negatif; 

(4) munculnya korelasi yang sangat tinggi antar koefisien estimasi yang 

didapat. 

5. Evaluasi model. 

Pengujian kesesuaian model dilakukan melalui telaah terhadap kriteria 

goodness of fit yang telah diuraikan pada bab III. Secara ringkas indeks 

pengujian kelayakan model (goodness of fit) seperti pada tabel 4.2. berikut. 

6. Intepretasi dan modifikasi model 

Pada tahap terakhir ini akan dilakukan intepretasi model dan modifikasi 

model yang tidak memenuhi syarat pengujian. 
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Tabel 4.2. Indeks pengujian kelayakan model (goodness of fit index) 

Goodness of Fit Index Cut Off Value 

X² - Chi-square 

Significancy Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

Diharapkan kecil 

≥0.05 

≥0.08 

≥0.90 

≥0.90 

≥0.95 

≥0.95 

       Sumber: Ferdinand (2002) 

 

4.2.1. Evaluasi Normalitas Data 
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Data 

                                           Assessment of normality 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
x18 1,000 5,000 -1,544 -1,610 2,661 1,698 
x19 1,000 5,000 -,815 -2,491 ,761 1,630 
x20 1,000 5,000 -1,996 -2,546 4,475 1,580 
x21 1,000 5,000 -1,621 -1,942 3,099 1,634 
x22 1,000 5,000 -1,412 -1,046 1,772 1,794 
x4 1,000 5,000 -1,323 -1,663 ,645 1,382 
x5 1,000 5,000 -1,540 -1,594 3,345 2,162 
x6 1,000 5,000 -1,702 -2,288 3,143 1,728 
x3 1,000 5,000 -1,309 -1,606 1,038 2,222 
x2 1,000 5,000 -,966 -2,136 -,158 -,337 
x1 1,000 5,000 -1,013 -2,337 -,189 -,405 
x7 1,000 5,000 -1,495 -2,402 3,132 1,705 
x8 1,000 5,000 -1,389 -1,947 2,472 1,293 
x9 1,000 5,000 -1,425 -2,102 2,067 1,425 
x10 1,000 5,000 -1,331 -1,699 1,522 2,258 
x11 1,000 5,000 -,944 -2,042 1,166 2,497 
x12 1,000 5,000 -1,324 -1,671 2,743 1,871 
x13 1,000 5,000 -,950 -2,067 1,328 1,842 
x14 1,000 5,000 -1,428 -2,114 2,986 2,392 
x15 1,000 5,000 -1,266 -2,422 2,075 2,441 
x16 1,000 5,000 -1,315 -1,630 2,130 2,560 
x17 1,000 5,000 -1,381 -1,913 2,244 1,805 

Multivariate     15,812 2,490 
     Sumber: Dikembangkan dari text output Amos 16.0. 

 

Teknik estimasi Maximum Likelihood mempersyaratkan dipenuhinya 

asumsi normalitas. Syarat dipenuhinya asumsi normalitas adalah dengan 

menggunakan nilai critical ratio (C.R.) sebesar ±2.58 pada tingkat signifikansi 
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1%. Hal ini berarti bila dalam tabel penilaian normalitas, nilai C.R. berada di luar 

kisaran ±2.58, maka normalitas tidak terpenuhi (Ferdinand, 2002). 

Dari tabel output AMOS tersebut diketahui bahwa nilai pada kolom C.R. 

untuk masing-masing indikator semua berada dalam range – 2.58 sampai +2.58. 

Oleh karena itu tidak terdapat bukti bahwa distribusi data ini tidak normal, 

sehingga data ini layak untuk digunakan dalam evaluasi selanjutnya. 

 

4.2.2. Evaluasi Outliers 

Outliers adalah observasi yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi 

(Ferdinand, 2002). Perlakuan terhadap outliers dilakukan bergantung pada 

bagaimana outliers itu muncul. Evaluasi outliers meliputi analisis terhadap 

univariate outliers dan multivariate outliers. 

 

4.2.2.1. Univariate Outliers 

Pengujian terhadap adanya univariate outliers dapat dilakukan dengan 

menentukan nilai ambang batas yang akan dikategorikan sebagai outliers dengan 

cara mengkonversi nilai data penelitian dalam standard score atau yang biasa 

disebut z-score, yang memiliki rata-rata nol dengan standar deviasi sebesar satu. 

Untuk sampel besar (di atas 80 observasi), pedoman evaluasi adalah bahwa nilai 

ambang batas dari zscore berada pada rentang 3 sampai dengan 4 (Ferdinand, 

2002). 

Berdasarkan hasil konversi ke nilai z-score pada tabel 4.4. terlihat bahwa 

nilai maksimum dan nilai minimum semua variabel lebih kecil dari 4, jadi tidak 

terdapat univariate outliers pada data. 
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Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Z-Score 
                                                              Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Zscore(x1) 110 -2.04097 .91307 .0000000 1.00000000 
Zscore(x2) 110 -2.06071 1.04447 .0000000 1.00000000 
Zscore(x3) 110 -2.48740 .93277 .0000000 1.00000000 
Zscore(x4) 110 -2.22183 .87186 .0000000 1.00000000 
Zscore(x5) 110 -3.48626 .99899 .0000000 1.00000000 
Zscore(x6) 110 -3.05244 .96874 .0000000 1.00000000 
Zscore(x7) 110 -3.45208 1.00222 .0000000 1.00000000 
Zscore(x8) 110 -3.27880 1.05355 .0000000 1.00000000 
Zscore(x9) 110 -2.89090 .98714 .0000000 1.00000000 
Zscore(x10) 110 -2.71827 .96185 .0000000 1.00000000 
Zscore(x11) 110 -3.72397 1.09528 .0000000 1.00000000 
Zscore(x12) 110 -3.78217 1.04147 .0000000 1.00000000 
Zscore(x13) 110 -3.41993 1.19593 .0000000 1.00000000 
Zscore(x14) 110 -3.38712 1.14277 .0000000 1.00000000 
Zscore(x15) 110 -3.59517 .98997 .0000000 1.00000000 
Zscore(x16) 110 -3.09638 1.08278 .0000000 1.00000000 
Zscore(x17) 110 -3.12058 1.01513 .0000000 1.00000000 
Zscore(x18) 110 -3.31866 .87735 .0000000 1.00000000 
Zscore(x19) 110 -3.68436 1.09770 .0000000 1.00000000 
Zscore(x20) 110 -3.34720 .82495 .0000000 1.00000000 
Zscore(x21) 110 -3.28934 .89364 .0000000 1.00000000 
Zscore(x22) 110 -2.81566 .94996 .0000000 1.00000000 

Valid N (listwise) 110     
   Sumber: dari hasil pemrosesan data dengan program SPSS 16.0 

 

4.2.2.2. Multivariate Outliers 

Evaluasi terhadap multivariate outliers perlu dilakukan sebab walaupun 

data yang dianalisis menunjukkan tidak ada outliers pada tingkat univariat, tetapi 

observasi-observasi itu dapat menjadi outliers bila sudah saling dikombinasikan. 

Evaluasi ini dilakukan melalui uji Mahalanobis Distance. Mahalanobis Distance 

menunjukkan jarak sebuah observasi dari rata-rata semua variabel dalam sebuah 

ruang multidimensional (Ferdinand, 2002). Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan kriteria Mahalanobis Distance pada tingkat p < 0.001. 

Mahalanobis Distance ini dievaluasi dengan menggunakan χ2 pada derajat bebas 

sebesar jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu 22. Jadi dalam 

penelitian ini, bila Mahalanobis Distance-nya lebih besar dari 65.127, maka data 

itu merupakan multivariate outliers. 
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Tabel 4.5. merupakan sebagian dari hasil evaluasi Mahalanobis Distance 

yang sudah diurutkan berdasarkan nilai Mahalanobis d-squared-nya. Dari tabel 

tersebut, nilai Mahalanobis d-squared-nya lebih kecil daripada 65.127. Jadi dalam 

data ini tidak terdapat multivariate outliers. 
Tabel 4.5. Mahalanobis Distance 

  Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

12 61,141 0 0,002 
21 47,522 0,001 0 
20 39,369 0,013 0 
24 37,999 0,018 0 

107 37,608 0,02 0 
26 18,555 0,679 0,999 
44 14,732 0,873 1 
38 10,014 0,986 1 

105 8,474 0,996 1 
97 7,812 0,998 1 

             Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0 
 

4.2.3. Evaluasi Multicollinearity dan Singularity 

Multikolinearitas dapat dideteksi dari determinan matriks kovarians. Nilai 

determinan matriks kovarians yang sangat kecil memberi indikasi adanya problem 

multikolinearitas atau singularitas (Ferdinand, 2002). 

Dalam program AMOS, aplikasi akan segera memberikan peringatan bila 

terjadi singularitas pada matriks kovariansnya. Dari hasil pengujian AMOS 

diperoleh bahwa determinan matriks kovarians = 2.2548e+003 = 2254.8, yang 

jauh dari nol. Jadi dapat disimpulkan tidak ada bukti adanya multikolinearitas atau 

singularitas dalam kombinasi variabel data ini, sehingga data ini dapat dianalisis 

lebih lanjut. 

 

4.2.4. Analisis Faktor Konfirmatori 

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji unidimensionalitas 

dari dimensi-dimensi yang menjelaskan faktor laten dari konstruk eksogen dan 

konstruk endogen. 
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4.2.4.1. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Eksogen 

Model pengukuran pada analisis konfirmatori variabel eksogen ini 

meliputi dimensi service quality dan customer relationship management. Hasil 

dari analisis ini dapat dilihat pada gambar 4.1. berikut ini.  

 
Gambar 4.1. Confirmatory Analysis Exogenous 
Sumber: dari pemrosesan data dengan program Amos 16.0. 
Keterangan : 

X1  :  Melakukan frekuensi pembelian berulang-ulang 

X2 : Memiliki komitmen untuk menggunakan produk baru yang ditawarkan      

perusahaan 

X3   : Memberikan rekomendasi positif kepada orang lain 

X4   : Perusahaan memenuhi harapan pelanggan 

X5   : Pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan perusahaan  

X6   : Perusahaan memenuhi harapan sebelum pembelian 

X7   : Karyawan yang professional 

X8   : Karyawan memiliki sopan santun 

X9   : Karyawan ramah tamah 

X10 : Suasana ruangan yang nyaman 

Service Quality 

,27 
x17 

e17 

,52 

,38 
x16 

e16 

,61 

,40 
x15 

e15 

,63 

,61 
x14 

e14 

,78 

,65 
x13 

e13 

,81 

,41 
x12 

e12 

,64 

,43 
x11 

e11 

,65 

,35 
x10 

e10 

,59 

,32 
x9 

e9 

,56 

,23 
x8 

e8 

,48 

,32 
x7 

e7 

,57 

CRM 

,23 
x22 

e22 

,48 
,20 

x21 

e21 

,45 
,38 

x20 

e20 

,62 
,37 

x19 

e19 

,61 
,20 

x18 

e18 

,44 

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS 

MEASUREMENT MODEL 
Standardized estimates 

Uji Hipotesa : 
Chi-Square = 149,595 (df= 103) 
Probability = ,002 
AGFI = ,799 
GFI = ,848 
TLI = ,891 
CFI = ,907 
RMSEA = ,064 

,54 
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X11 : Adanya meja kursi yang nyaman digunakan 

X12 : Udara ruangan yang sejuk 

X13 : Karyawan mampu melayani dengan cepat 

X14 : Karyawan mampu melayani dengan tepat 

X15 : Karyawan mampu berkomunikasi dengan jelas dan dimengerti 

X16 : Karyawan memahami kebutuhan konsumen 

X17 : Karyawan bertanggungjawab dari awal hingga akhir 

X18 : Adanya variasi penawaran yang menarik kepada pelanggan 

X19 : Perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan 

X20 : Adanya program-program bagi pelanggan 

X21 : Adanya feedback yang diberikan kepada pelanggan 

X22 : Perusahaan menggunakan berbagai media untuk menjalin hubungan yang     

lebih erat kepada pelanggan 

 

Dengan mengacu pada tabel 4.2. mengenai kriteria goodness-of-fit index, 

maka hasil analisis confirmatory factor analysis konstruk eksogen seperti terlihat 

pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa indeks chi-square, dan probability 

memenuhi persyaratan. Sedangkan indeks CFI, AGFI, GFI, TLI, dan RMSEA 

menunjukkan tingkat penerimaan yang marginal. Hal ini berarti secara 

keseluruhan model konstruk eksogen ini memenuhi syarat secara marginal dan 

masih dapat diterima. 

Hasil pengujian model konstruk eksogen dapat dilihat pada tabel 4.6. Dari 

tabel tersebut, terlihat bahwa nilai faktor loading (lambda) untuk masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.40. Jadi variabel-variabel tersebut secara bersama-sama 

menyajikan unidimensionalitas untuk masing-masing variabel laten. 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa semua nilai C.R. untuk variabel observasi 

dari konstruk eksogen, yaitu X7, X8, X9, X10, X11, X11, X12, X13, X14, X15, 

X16, X17, X18, X19, X20, X21, dan X22 lebih besar dari 2.00. Jadi semua 

variabel tersebut secara signifikan merupakan dimensi dari faktor laten yang 

dibentuk olehnya. Dengan demikian semua indikator dapat diterima. 
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Tabel 4.6. Nilai Faktor Loading Konstruk Eksogen 
Standardized Regression Weights 

   Estimate 
x17 <--- Service Quality ,515 
x16 <--- Service Quality ,615 
x15 <--- Service Quality ,629 
x14 <--- Service Quality ,778 
x13 <--- Service Quality ,806 
x12 <--- Service Quality ,638 
x11 <--- Service Quality ,654 
x10 <--- Service Quality ,589 
x9 <--- Service Quality ,564 
x8 <--- Service Quality ,475 
x7 <--- Service Quality ,568 
x22 <--- CRM ,475 
x21 <--- CRM ,448 
x20 <--- CRM ,615 
x19 <--- CRM ,609 
x18 <--- CRM ,443 

          Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0. 
 

Tabel 4.7. Uji Bobot Faktor Konstruk Eksogen 
                             Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. 
x17 <--- Service Quality 1,000   
x16 <--- Service Quality 1,181 ,253 4,671 
x15 <--- Service Quality 1,101 ,233 4,734 
x14 <--- Service Quality 1,378 ,261 5,289 
x13 <--- Service Quality 1,402 ,261 5,375 
x12 <--- Service Quality 1,062 ,222 4,772 
x11 <--- Service Quality 1,089 ,225 4,839 
x10 <--- Service Quality 1,284 ,282 4,549 
x9 <--- Service Quality 1,168 ,264 4,432 
x8 <--- Service Quality ,881 ,223 3,950 
x7 <--- Service Quality 1,024 ,230 4,450 
x22 <--- CRM 1,000   
x21 <--- CRM ,849 ,276 3,074 
x20 <--- CRM 1,168 ,325 3,592 
x19 <--- CRM 1,009 ,282 3,579 
x18 <--- CRM ,837 ,274 3,054 

                                   Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0. 
 

4.2.4.2. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Endogen 

Model pengukuran untuk analisis konfirmatori variabel endogen ini 

meliputi dimensi customer satisfaction dan repetitive buying. Hasil dari analisis 

ini dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini. 
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Repetitive Buying

,69

x1

e1

,83
,29

x2

e2

,54
,32

x3
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,57

Customer
Satisfaction

,31

x6

e6

,56
,27

x5

e5

,52,29

x4

e4

,54

Uji Hipotesa :
Chi-Square = 3,896 (df= 8)
Probability = ,866
AGFI = ,968
GFI = ,988
TLI = 1,092
CFI = 1,000
RMSEA = ,000

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS
MEASUREMENT MODEL
Standardized estimates

,58

 
    Gambar 4.2. Confirmatory Analysis Endogenous 
    Sumber: dari pemrosesan data dengan program Amos 16.0. 

Keterangan : 

X1  :  Melakukan frekuensi pembelian berulang-ulang 

X2 : Memiliki komitmen untuk menggunakan produk baru yang ditawarkan      

perusahaan 

X3   : Memberikan rekomendasi positif kepada orang lain 

X4   : Perusahaan memenuhi harapan pelanggan 

X5   : Pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan perusahaan  

X6   : Perusahaan memenuhi harapan sebelum pembelian 

 

Hasil confirmatory factor analysis konstruk endogen seperti terlihat pada 

gambar 4.2. menunjukkan bahwa indeks chi-square, GFI, AGFI, TLI probability, 

CFI dan RMSEA memenuhi persyaratan. Hal ini berarti secara keseluruhan model 

konstruk endogen ini masih memenuhi syarat secara marginal dan dapat diterima. 

Hasil pengujian model konstruk endogen dapat dilihat pada tabel 4.8. Dari 

tabel tersebut, terlihat bahwa nilai faktor loading (lambda) untuk masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.40. Jadi variabel-variabel tersebut secara bersama-sama 

menyajikan unidimensionalitas untuk masing-masing variabel laten. 
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Tabel 4.8. Nilai Faktor Loading Konstruk Endogen 
Standardized Regression Weights 

   Estimate 
x1 <--- Repetitive Buying ,828 
x2 <--- Repetitive Buying ,539 
x3 <--- Repetitive Buying ,566 
x6 <--- Customer_Satisfaction ,560 
x5 <--- Customer_Satisfaction ,517 
x4 <--- Customer_Satisfaction ,539 

             Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0. 
 

Tabel 4.9. Uji Bobot Faktor Konstruk Endogen 
Regression Weights 

   Estimate S.E. C.R. 
x1 <--- Repetitive Buying 1,000   
x2 <--- Repetitive Buying ,619 ,151 4,106 
x3 <--- Repetitive Buying ,591 ,140 4,208 
x6 <--- Customer_Satisfaction 1,000   
x5 <--- Customer_Satisfaction ,829 ,268 3,089 
x4 <--- Customer_Satisfaction 1,253 ,400 3,129 

                        Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0. 
 

Dari tabel 4.9. terlihat bahwa semua nilai C.R. untuk variabel observasi 

dari konstruk endogen, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 lebih besar dari 2.00. 

Jadi semua variabel tersebut secara signifikan merupakan dimensi dari faktor laten 

yang dibentuk olehnya. Dengan demikian semua indikator dapat diterima. 

 

4.2.5. Analisis Full Structural Equation Modelling 

Setelah model dianalisis melalui analisis faktor konfirmatori, maka 

masing-masing indikator dalam model yang fit tersebut dapat digunakan untuk 

mendefinisikan konstruk laten, sehingga full model SEM dapat dianalisis dan hasil 

pengolahannya dapat dilihat pada gambar 4.3. berikut. 

Keterangan: 

X1  :  Melakukan frekuensi pembelian berulang-ulang 

X2 : Memiliki komitmen untuk menggunakan produk baru yang ditawarkan      

perusahaan 

X3   : Memberikan rekomendasi positif kepada orang lain 

X4   : Perusahaan memenuhi harapan pelanggan 

X5   : Pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan perusahaan  
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X6   : Perusahaan memenuhi harapan sebelum pembelian 

X7   : Karyawan yang professional 

X8   : Karyawan memiliki sopan santun 

X9   : Karyawan ramah tamah 

X10 : Suasana ruangan yang nyaman 

X11 : Adanya meja kursi yang nyaman digunakan 

X12 : Udara ruangan yang sejuk 

X13 : Karyawan mampu melayani dengan cepat 

X14 : Karyawan mampu melayani dengan tepat 

X15 : Karyawan mampu berkomunikasi dengan jelas dan dimengerti 

X16 : Karyawan memahami kebutuhan konsumen 

X17 : Karyawan bertanggungjawab dari awal hingga akhir 

X18 : Adanya variasi penawaran yang menarik kepada pelanggan 

X19 : Perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan 

X20 : Adanya program-program bagi pelanggan 

X21 : Adanya feedback yang diberikan kepada pelanggan 

X22 : Perusahaan menggunakan berbagai media untuk menjalin hubungan yang   

lebih erat kepada pelanggan 

Service Quality

,26

x17

e17

,51

,37

x16

e16

,61

,39

x15

e15

,62

,61

x14

e14

,78

,65

x13

e13

,81

,41

x12

e12

,64

,44

x11

e11

,66

,34

x10

e10

,59

,33

x9

e9

,57

,23

x8

e8

,48

,33

x7

e7

,58

,36

Repetitive Buying

,67

x1

e1

,82
,30

x2

e2

,54
,33

x3

e3

,57

,48

Customer Satisfaction

,44

x6

e6

,66
,22

x5

e5

,47
,17

x4

e4

,41

CRM

,21

x22

e22

,46

,20

x21

e21

,44
,36

x20

e20

,60
,41

x19

e19

,64
,18

x18

e18

,42

,39

,60

FULL STRUCTURAL EQUATION MODEL
Standardized estimates

,40

Uji Hipotesa :
Chi-Square = 229,480 (df= 205)
Probability = ,116
AGFI = ,798
GFI = ,837
TLI = ,953
CFI = ,959
RMSEA = ,033

,55 z2
z1

 
Gambar 4. 3. Full Structural Equation Model 
Sumber: dari pemrosesan data dengan program Amos 16.0. 
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Tabel 4.10. Indeks Pengujian Kelayakan Structural Equation Modeling (SEM) 

Goodness of Fit Index Cut Off Value Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

X² - Chi-square 

Significancy Probability 

RMSEA 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

Diharapkan kecil, ≤255.0234 

≥0.05 

≥0.08 

≥0.90 

≥0.90 

≥0.95 

≥0.95 

229.480 

0.116 

0.033 

0.837 

0.798 

0.953 

0.959 

Baik 

Baik 

Marginal 

Marginal 

Marginal 

Baik 

Baik 

       Sumber: dikembangkan dari Full Structural Equation Model. 
 

Uji kesesuaian model yang dilakukan dengan melihat pada kriteria 

goodness of fit menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data atau fit dengan 

data yang digunakan dalam penelitian. Dari hasil perbandingan antara kriteria 

goodness of fit dengan hasil antara full structural equation model pada tabel 4.10. 

menunjukkan bahwa criteria chi-square, significancy probability, TLI, dan CFI 

terpenuhi, sedangkan kriteria RMSEA, GFI, dan AGFI hanya memenuhi syarat 

secara marginal, namun hal ini masih dapat diterima. 

Dari tabel 4.11. terlihat bahwa semua nilai C.R. lebih besar dari 2.00 

Dalam analisis regresi, untuk full model, nilai C.R. (critical ratio) yang lebih 

besar dari 2.00 menunjukkan bahwa semua koefisien regresi secara signifikan 

tidak sama dengan nol. Karena itu hipotesis nol bahwa regression weight adalah 

sama dengan nol dapat ditolak, untuk menerima hipotesis alternatif bahwa 

masing-masing hipotesis mengenai hubungan kausalitas yang disajikan dalam 

model itu dapat diterima. 
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Tabel 4.11. Regression Weight Full Structural Model 
Regression Weights 

      Estimate S.E. C.R. 
Std. 

Estimate 

CustomerSatisfaction <--- Service Quality 0,524 0,228 2,301 0,39 
CustomerSatisfaction <--- CRM 0,531 0,262 2,027 0,395 

Repetitive Buying <--- CustomerSatisfaction 1,008 0,267 3,781 0,6 
x17 <--- Service Quality 1   0,507 
x16 <--- Service Quality 1,181 0,258 4,574 0,605 
x15 <--- Service Quality 1,11 0,238 4,656 0,624 
x14 <--- Service Quality 1,401 0,269 5,21 0,778 

x13 <--- Service Quality 1,422 0,269 5,288 0,805 
x12 <--- Service Quality 1,078 0,229 4,712 0,638 
x11 <--- Service Quality 1,119 0,233 4,807 0,661 
x10 <--- Service Quality 1,301 0,29 4,493 0,587 
x9 <--- Service Quality 1,2 0,272 4,417 0,571 
x8 <--- Service Quality 0,907 0,229 3,955 0,482 

x7 <--- Service Quality 1,053 0,237 4,438 0,575 
x1 <--- Repetitive Buying 1   0,819 
x2 <--- Repetitive Buying 0,632 0,148 4,276 0,544 
x3 <--- Repetitive Buying 0,604 0,137 4,403 0,573 

x6 <--- CustomerSatisfaction 1   0,663 

x5 <--- CustomerSatisfaction 0,64 0,176 3,644 0,473 

x4 <--- CustomerSatisfaction 0,809 0,247 3,277 0,413 
x22 <--- CRM 1   0,462 
x21 <--- CRM 0,862 0,282 3,057 0,443 
x20 <--- CRM 1,175 0,329 3,57 0,602 
x19 <--- CRM 1,091 0,299 3,647 0,641 
x18 <--- CRM 0,818 0,276 2,966 0,421 

Sumber: dikembangkan dari text output Amos 16.0. 
 

4.2.6. Pengujian terhadap Nilai Residual 

Pengujian terhadap nilai residual mengindikasikan bahwa secara signifikan 

model yang sudah dimodifikasi tersebut dapat diterima dan nilai residual yang 

ditetapkan adalah ±2.58 pada tingkat signifikansi 1% (Ferdinand, 2002). 

Sedangkan standard residual yang diolah dengan menggunakan program AMOS 

dapat dilihat dalam standardized residual covariance pada lampiran output. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima 

secara signifikan karena nilai residualnya ≤ ± 2.58. 

 



53 

 

4.2.7. Uji Reliability dan Variance Extract 

4.2.7.1. Uji Reliability 

Pada dasarnya uji reliabilitas (reliability) menunjukkan sejauh mana suatu 

alat ukur yang dapat memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan 

pengukuran kembali pada subjek yang sama. Uji reliabilitas dalam SEM dapat 

diperoleh melalui rumus sebagai berikut (Ferdinand, 2002): 

 
Keterangan: 

Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

∑Ɛj adalah measurement error dari tiap indikator. Measurement error 

dapat diperoleh dari 1 – reliabilitas indikator. Tingkat reliabilitas yang 

dapat diterima adalah ≥ 0.7. 
 

Tabel 4.12. Hasil Standard Loading Data 
    Jumlah 

Repetitive Buying 0.819 0.544 0.573     1.936 

Customer Satisfaction 0.663 0.473 0.413     1.549 
Service Quality 0.507 0.605 0.624 0.778 0.805   

  0.638 0.661 0.587 0.571 0.482   
  0.575         6.833 
Customer Relationship 
Management 

0.462 0.443 0.602 0.641 0.421 2.569 

         Sumber: hasil standard loading data pada masing-masing konstruk. 
 
 

Tabel 4.13. Hasil Measurement Error Data 
    Jumlah 
Repetitive Buying 0.67 0.7 0.33    1.7 
Customer Satisfaction 0.83 0.78 0.56    2.17 
Service Quality 0.67 0.77 0.67 0.66 0.56   
  0.59 0.35 0.39 0.61 0.63   
  0.74        6.64 
Customer 
Relationship 
Management 

0.82 0.59 0.64 0.8 0.79 3.64 

Sumber: hasil measurement error data pada masing-masing konstruk. 
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Tabel 4.14. Perhitungan Reliabilitas Data 

  Reliabilitas 
Repetitive Buying 0.78796438 
Customer Satisfaction 0.72510187 
Service Quality 0.87549196 
Customer Relationship Management 0.74452295 

                          Sumber: hasil perhitungan reliability pada masing-masing konstruk. 
 

Berdasarkan hasil pengukuran reliabilitas data diperoleh nilai reliabilitas 

data dalam penelitian ini memiliki nilai ≥ 0.7. Dengan demikian penelitian ini 

dapat diterima. 

 

4.2.7.2. Variance Extracted 

Pada prinsipnya pengukuran variance extracted menunjukkan jumlah 

varians dari indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten yang dikembangkan. 

Nilai variance extracted yang dapat diterima adalah ≥ 0.50. Rumus yang 

digunakan adalah (Ferdinand, 2002): 

 
Keterangan: 

Standard loading diperoleh dari standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator yang didapat dari hasil perhitungan komputer. 

Ɛj adalah measurement error dari tiap indikator. 

Tabel 4.15. Hasil square standardized loading data 

    Jumlah 
Repetitive Buying 0.670761 0.295936 0.328329     1.295026 
Customer Satisfaction 0.439569 0.223729 0.170569     0.833867 
Service Quality 0.257049 0.366025 0.389376 0.605284 0.648025   
  0.407044 0.436921 0.344569 0.326041 0.232324   
  0.330625         4.343283 
Customer Relationship 
Management 

0.213444 0.196249 0.362404 0.410881 0.177241 1.360219 

Sumber: hasil square standardized loading data pada masing-masing konstruk. 
 

Hasil pengukuran variance extracted dapat diterima karena memenuhi 

persyaratan yaitu ≥ 0.50. Sehingga konstruk-konstruk dalam penelitian ini dapat 
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diterima. Secara keseluruhan hasil perhitungan uji variabilitas dan variance 

extracted data penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 4.16. Perhitungan variance extracted data 

   Variance Extracted 
Repetitive Buying 0.53239224 
Customer Satisfaction 0.52759784 
Service Quality 
Customer Relationship Management 

0.53954488 
0.52703189 

  
                  Sumber: hasil perhitungan variance extracted pada masing-masing konstruk. 
 

    Tabel 4.17. Perbandingan Reliability dan Variance Extracted 

   Reliabilitas Variance Extracted 
Repetitive Buying 0.78796438 0.53239224 
Customer Satisfaction 0.72510187 0.52759784 
Service Quality 0.87549196 0.53954488 
Customer Relationship Management 0.74452295 0.52703189 

Sumber: hasil perhitungan reliability dan variance extracted pada masing-masing konstruk. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis 

Dari hasil perhitungan melalui analisis faktor konfirmatori dan structural 

equation model, maka model dalam penelitian ini dapat diterima, seperti pada 

gambar 4.3. hasil pengukuran telah memenuhi kriteria goodness of fit: chi-square 

= 149.595, significant probability = 0.002, RMSEA = 0.064, GFI = 0.848, AGFI = 

0.799, TLI = 0.891, CFI = 0.907. Selanjutnya berdasarkan model fit ini akan 

dilakukan pengujian kepada tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

seperti pada tabel 4.18. 

 

4.3.1. Pengujian Hipotesis 1 

H1: Customer Satisfaction berpengaruh positif terhadap Repetitive Buying. 

 Customer satisfaction dibentuk oleh indikator Alex’s Salon memenuhi 

harapan dibandingkan salon-salon lainnya, pelanggan merasa puas dengan 

layanan dari Alex’s Salon, dan Alex’s Salon memenuhi harapan sebelum 

pembelian. Sedangkan repetitive buying dibentuk oleh indikator pelanggan 

melakukan frekuensi pembelian yang berulang-ulang di Alex’s Salon, pelanggan 

memiliki komitmen untuk menerima produk baru yang ditawarkan oleh Alex’s 

Salon, dan pelanggan memberikan rekomendasi positif kepada orang lain 
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mengenai Alex’s Salon. Customer satisfaction berpengaruh secara positif terhadap 

repetitive buying, dengan koefisien regresi sebesar 0.600. 

 

4.3.2. Pengujian Hipotesis 2 

H2: Service Quality berpengaruh positif terhadap Customer Satisfaction. 

  Service quality dibentuk oleh indikator Alex’s Salon menyediakan 

karyawan yang professional, karyawan Alex’s Salon memiliki sopan santun, 

karyawan Alex’s Salon ramah tamah, suasana Alex’s Salon yang nyaman, adanya 

meja kursi di Alex’s Salon yang nyaman digunakan, udara ruangan di Alex’s 

Salon yang sejuk, karyawan Alex’s Salon mampu melayani dengan cepat, 

karyawan Alex’s Salon mampu melayani dengan tepat (tidak membuat 

kesalahan), karyawan Alex’s Salon mampu berkomunikasi dengan jelas dan 

dimengerti, karyawan Alex’s Salon memahami kebutuhan pelanggan, dan 

karyawan Alex’s Salon bertanggungjawab dari awal hingga akhir. Sedangkan 

customer satisfaction dibentuk oleh indikator Alex’s Salon memenuhi harapan 

dibandingkan salon-salon lainnya, pelanggan merasa puas dengan layanan dari 

Alex’s Salon, dan Alex’s Salon memenuhi harapan sebelum pembelian. Koefisien 

regresi sebesar 0.390 menjelaskan bahwa service quality berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. 

 

4.3.3. Pengujian Hipotesis 3 

H3 : Customer Relationship Management berpengaruh positif terhadap 

Customer Satisfaction. 

  Customer Relationship Management dibentuk oleh indikator adanya 

variasi penawaran yang menarik dari Alex’s Salon kepada pelanggan, Alex’s 

Salon memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, adanya program-

program dari Alex’s Salon kepada pelanggan, adanya feedback yang diberikan 

Alex’s Salon kepada pelanggan, dan Alex’s Salon menggunakan berbagai media 

untuk menjalin hubungan yang lebih erat kepada pelanggan. Sedangkan customer 

satisfaction dibentuk oleh indikator Alex’s Salon memenuhi harapan 

dibandingkan salon-salon lainnya, pelanggan merasa puas dengan layanan dari 

Alex’s Salon, dan Alex’s Salon memenuhi harapan sebelum pembelian. Customer 
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relationship management berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Hal 

ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0.400. 

 
Tabel 4.18. Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Analisis 

H1: Customer Satisfaction berpengaruh positif     

        terhadap Repetitive Buying 

H2: Service Quality berpengaruh positif  

       terhadap Customer Satisfaction 

H3: Customer Relationship Management  

       berpengaruh positif terhadap Customer  

       Satisfaction 

Diterima 

 

Diterima 

 

Diterima 

 

4.4 Pembahasan 

Variabel customer satisfaction dipengaruhi oleh varibel service quality dan 

variabel customer relationship management, dengan pengaruh terbesar adalah 

varibel customer relationship management. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien 

regresi sebesar 0.400, hal ini menjelaskan bahwa customer relationship 

management memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer satisfaction. 

Jika customer relationship management ditingkatkan, maka customer satisfaction 

di Alex’s Salon juga akan meningkat. Dengan adanya customer relationship 

management, Alex’s Salon menjalin hubungan dengan pelanggan dan mempunyai 

informasi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang pelanggan. Informasi-

informasi yang didapat menjadi dasar untuk memenuhi harapan pelanggan. 

Apabila harapan pelanggan dapat dipenuhi, akan memuaskan pelanggan. 

Service quality juga memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction 

yang tidak berbeda jauh dengan customer relationship management. Hal ini 

ditunjukkan melalui koefisien regresi sebesar 0.390, hal ini menjelaskan bahwa 

service quality juga tidak kalah penting untuk meningkatkan customer satisfaction 

di Alex’s Salon. Peningkatan service quality berbanding lurus dengan peningkatan 

customer satisfaction. Apabila pelayanan di bawah standar, maka pelanggan akan 

hilang kepuasannya, sebaliknya kepuasan akan mencapai titik optimalnya apabila 

apa yang didapatkannya sebanding atau lebih besar dari harapannya.  
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Perbedaan koefisien regresi yang tidak besar antara customer relationship 

management dan service quality dalam pengaruhnya terhadap customer 

satisfaction menjelaskan bahwa konsumen dari Alex Salon memandang bahwa 

customer satisfaction dibentuk melalui dua varibel tersebut. Alex’s Salon yang 

bergerak di bidang jasa harus memberikan service quality yang sesuai dengan 

harapan pelanggan. Customer relationship management digunakan untuk 

membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, dimana Alex’s Salon 

dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dan menyediakan pilihan layanan yang 

sesuai dengan permintaan pelanggan. Apabila dua variabel tersebut berjalan 

secara maksimal maka customer satisfaction dari konsumen Alex’s Salon akan 

semakin meningkat. 

Customer satisfaction berpengaruh secara positif terhadap repetitive 

buying konsumen Alex’s Salon, dengan koefisien regresi sebesar 0.600. Hal ini 

menjelaskan walaupun ada faktor lain yang mempengaruhi repetitive buying, 

tetapi customer satisfaction merupakan variabel penting yang harus ditingkatkan. 

Repetitive buying dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan customer 

satisfaction pelanggan Alex’s Salon. Apabila pelanggan puas akan cenderung 

melakukan pembelian ulang di waktu yang akan datang. 

Pelayanan yang baik kepada pelanggan akan menciptakan hubungan yang 

baik dengan pelanggan. Hal ini ditandai dengan koefisien lambda loading sebesar 

0.641. Indikator ini akan meningkatkan customer relationship management pada 

konsumen Alex’s Salon. 

Program yang ada di Alex’s Salon akan meningkatkan customer 

relationship management. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya koefisien lambda 

loading sebesar 0.602. Dengan adanya program-program yang diberikan kepada 

pelanggan akan meningkatkan kepuasan pada pelanggan. Pelanggan akan 

melakukan pembelian ulang di Alex’s Salon karena adanya hubungan yang baik 

dengan pelanggan. 

Dengan  menggunakan berbagai media untuk menjalin hubungan yang 

lebih erat kepada pelanggan akan membangun dan memelihara hubungan yang 

lebih baik dengan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dengan koefisien lambda 

loading sebesar 0.462. 
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Adanya feedback yang diberikan Alex’s Salon kepada kepada konsumen 

akan membentuk hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari 

koefien lambda loading sebesar 0.443. Indikator ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan customer relationship management di Alex’s Salon. 

Penawaran variasi yang menarik kepada pelanggan akan meningkatkan 

customer relationship management di Alex’s Salon. Hal ini dilihat dari koefisien 

lambda loading sebesar 0.421. Pelanggan akan mencari tahu mengenai penawaran 

yang ditawarkan sehingga akan memberikan informasi kepada Alex’s Salon agar 

penawaran yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Setalah kebutuhan pelanggan terpenuhi, maka akan tercipta customer satisfaction. 

Hal ini yang akan meningkatkan komitmen pelanggan untuk menerima produk 

baru yang ditawarkan oleh Alex’s Salon. 

 Service quality juga akan mempengaruhi customer satisfaction di Alex’s 

Salon. Indikator yang paling berpengaruh dalam service quality adalah adanya 

karyawan yang cepat dalam melayani konsumen. Hal ini dapat dilihat dari 

koefisien lambda loading sebesar 0.805. Tetapi kecepatan saja tidak cukup apabila 

tidak ada ketepatan dalam melayani konsumen. Indikator selanjutnya yaitu adanya 

karyawan yang mampu melayani konsumen dengan tepat. Hal ini dapat dilihat 

dari koefisien lambda loading sebesar 0.778.  

 Alex’s Salon memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan 

kepuasan pelanggan tidak hanya bergantung pada sisi sumber daya manusia saja. 

Ada faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam pelayanan yang 

baik yaitu dengan sarana prasarana yang dimiliki Alex’s Salon. Dengan adanya 

meja kursi di Alex’s Salon yang nyaman digunakan juga akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 

0.661. Selain meja dan kursi yang nyaman juga dibutuhkan udara ruangan yang 

sejuk. Indikator ini juga akan meningkatkan customer satisfaction. Hal ini dapat 

dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 0.638. 

 Karyawan yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan dimengerti oleh 

pelanggan juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi customer 

satisfaction. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 0.624. 

selain itu adanya karyawan yang memahami kebutuhan konsumen dapat membuat 
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pelanggan merasa puas. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading 

sebesar 0.605. Adanya pemenuhan kebutuhan pelanggan tidak terlepas juga dari 

indikator suasana ruangan yang nyaman di Alex’s Salon. Hal ini dapat dilihat dari 

koefisien lambda loading sebesar 0.587. 

 Customer satisfaction juga dipengaruhi oleh adanya karyawan yang bekerja 

secara professional. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 

0.575. Adanya karyawan yang ramah tamah juga akan meningkatkan customer 

satisfaction di Alex’s Salon. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading 

sebesar 0.571. Selain karyawan yang ramah tamah, karyawan harus dapat 

bertanggungjawab dari awal hingga akhir. Indikator  ini juga akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 

0.507. Indikator terakhir yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

karyawan yang memilik sopan santun. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda 

loading sebesar 0.482. 

Alex’s Salon yang dapat memenuhi harapan pelanggan sebelum pembelian 

sudah dapat membuat pelanggan merasa puas. Indikator ini yang akan 

meningkatkan customer satisfaction di Alex’s Salon. Hal ini dapat dilihat dari 

koefisien lambda loading sebesar 0.663. Selain itu customer satisfaction juga 

dapat ditingkatkan apabila pelanggan merasa puas dengan layanan yang diberikan 

oleh Alex’s Salon. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 

0.473. Adapun indikator lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

secara signifikan adalah harapan pelanggan yang dipenuhi oleh Alex’s Salon. Hal 

ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 0.413.  

Pelanggan yang melakukan frekuensi pembelian berulang-ulang di Alex’s 

Salon dapat meningkatkan repetitive buying. Hal ini dapat dilihat dari koefisien 

lambda loading sebesar 0.819. Selain frekuensi pembelian berulang-ulang, 

rekomendasi positif kepada orang lain juga akan meningkatkan repetitive buying 

di Alex’s Salon. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 0.573. 

Selain itu indikator yang dapat berpengaruh untuk meningkatkan pembelian ulang 

adalah memiliki komitmen untuk menggunakan produk baru yang ditawarkan 

konsumen. Hal ini dapat dilihat dari koefisien lambda loading sebesar 0.544. 
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Pada bab ini telah dilakukan analisis data dan pengujian terhadap tiga 

hipotesis penelitian sesuai dengan model teoritis yang telah diuraikan pada bab II. 

Selanjutnya uraian mengenai kesimpulan data dan implikasi kebijakan atas 

diterimanya dan ditolaknya hipotesis-hipotesis tersebut akan dijelaskan dalam bab 

V. 


