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 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dampak adanya pandemi covid-19 

mengakibatkan beberapa petugas operasional lapangan PT PLN (Persero) tidak melakukan 

tugas seperti biasanya diantaranya adalah petugas billman yang mempunyai tugas melakukan 

pencatatan kWh meter pelanggan setiap bulanya, oleh karenanya untuk menghitung pemakaian 

listrik pelanggan pascabayar PLN dilakukan dengan cara menetapkan rata-rata pemakaian 3 

bulan sebelum adanya pandemi. Kebijakan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat 

ditandai dengan meningkatnya keluhan konsumen PLN hingga mencapai 594% dan 

berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap PLN sehingga perlu untuk dilakukan 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 1). pengaruh service quality terhadap 

customer trust, 2). pengaruh kualitas pelayanan service quality terhadap customer trust  melalui 

customer value, 3). pengaruh customer knowledge terhadap customer trust dan 4). pengaruh 

service quality terhadap customer trust melalui customer satisfaction. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey dengan teknik 

purposive sampling 100 responden dan merupakan penelitian penjelasan (explanatory 

research) yang akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas (independent 

variabel), yaitu variabel service quality dan customer knowledge, variabel antara (mediating 

variabel), yaitu variabel customer value dan customer satisfaction, dan variabel terikat 

(dependent variabel), yaitu trust. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel eksogen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel endogen yaitu customer trust baik secara langsung maupun 

dimediasi oleh variabel customer value dan customer satisfaction. Pengaruh langsung variabel 

service quality terhadap customer value sebersar 0,421, variabel service quality terhadap 

customer satisfaction sebesar 0,409, variabel customer value terhadap trust sebesar 0,464, 

variabel customer satisfaction terhadap trust sebesar 0,386, variabel customer knowledge 

terhadap trust sebesar 0,353, dan variabel service quality terhadap trust sebesar 0,233. 

Pengaruh tidak langsung variabel service quality yang dimediasi oleh variabel customer value 

dan customer satisfaction memiliki pengaruh sebesar 0,233 sehingga dapat dikatakan mediasi 

komplementer. 
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A  The existence of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) impact of the COVID-19 

pandemic has resulted in several PT PLN (Persero) field operational officers not performing 

their usual duties, including billman officers who have the task of recording the customer's 

kWh meter each month, therefore calculating the electricity consumption of postpaid customers 

PLN is done by set an average usage rate of 3 months before the pandemic. This policy caused 

public turmoil marked by increasing consumer complaints of PLN up to 594% and affecting  

public trust in PLN so that research is necessary. This research aims to obtain 1). Effect  of 

Service Quality on public trust, 2). Effect  of Service Quality on public trust by through 

customer value, 3). Effect  of Customer Knowledge on public trust and 4). Effect  of Service 

Quality on public trust by through customer satisfaction. 

 The research method used is a survey research method with a purposive sampling 

technique of 100 respondents and is an research explanation which will prove the causal 

relationship between the independent variables namely service quality and customer 

knowledge, the mediating variable namely customer value and customer satisfaction and the 

dependent variable namely trust. 

 The results of this study indicate that exogenous variables have a positive and 

significant effect on endogenous variables, namely customer trust, either directly or mediated 

by customer value and customer satisfaction variables. The direct effect of the service quality 

variable on customer value is 0.421, the service quality variable on customer satisfaction is 

0.409, the customer value variable is 0.464, the customer satisfaction variable is 0.386, the 

customer knowledge variable is 0.353, and the service quality variable is trust. of 0.233. The 

indirect effect of service quality variables mediated by customer value and customer 

satisfaction variables has an effect of 0.233 so that it can be said to be complementary 

mediation. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern seperti sekarang ini listrik merupakan salah satu sumber 

daya kehidupan utama bagi masyarakat yang berfungsi salah satunya sebagai 

Spenerangan dan energi pada segala aktivitas sehari-hari. Ketergantungan manusia 

akan kebutuhan listrik disebabkan karena energi listrik merupakan sebuah energi 

yang cukup fleksibel karena dapat dirubah menjadi bentuk energi lain seperti 

diantaranya adalah energi panas, energi gerak atau kinetic dan sebagainya. Listrik 

tidak hanya digunakan dalam sektor rumah tangga namun digunakan juga sebagai 

sumber daya utama untuk menggerakan peralatan pabrik, rumah sakit, sekolah, dan 

fasilitas umum lainya. 

 PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang pendistribusian dan penjualan energi listrik. Keuntungan yang 

didapatkan tidak hanya mengandalkan pada jumlah unit penjualan, tetapi harus 

berorientasi pada kepercayaan dalam waktu yang lama (long term satisfaction) 

(Sudikan, 2010:1). Perusahaan ini banyak memberikan jasa pelayanan terhadap 

masyarakat, yaitu pelayanan pemasangan listrik baru, penambahan daya listrik, dan 

layanan gangguan apabila terjadi pemadaman baik lokal maupun pemadaman 

meluas . PT PLN (Persero) harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya kepada pelanggan, karena akan menciptakan kepercayaan bagi pelanggan.  

 Pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia digemparkan dengan adanya 

penemuan virus baru yang diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

Virus ini pertama kali terkonfirmasi ada di Kota Wuhan, China dan memiliki 

tingkat kecepatan penularan yang tinggi. Virus ini menular melalui droplet dan 

dapat bertahan di beberapa media dalam kurun waktu tertentu. Penyebaran virus 

COVID-19 yang sangat cepat dan potensi ancaman yang tinggi membuat lembaga 

kesehatan dunia World Health Organization (WHO) mengumumkan beberapa 

langkah pencegahan diantaranya adalah pembatasan aktivitas masyarakat. 
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 Pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan COVID-

19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Sebagai Bencana Nasional. PT PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang 

menyediakan kebutuhan hajat hidup masyarakat yaitu listrik tentunya terdampak 

oleh bencana nasional tersebut, hal ini diakibatkan karena banyaknya industri, 

UMKM, sekolah, dan fasilitas umum yang mengurangi kegiatan sehingga 

pemakaian listrik pada sektor tersebut berkurang, sebaliknya pada konsumen rumah 

tangga mengalami kenaikan pemakaian listrik dikarenakan kebijakan WFH (Work 

From Home). Konsumen rumah tangga merupakan konsumen yang sangat sensitif 

terhadap pembayaran rekening bulanan khususnya pada pelanggan pascabayar 

yang perhitungan listriknya masih menggunakan sistem pencatatan kWh meter 

bulanan.  

 Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat akibat virus COVID-19 

mengakibatkan industri dan bisnis mengurangi aktifitas usahanya. Dampaknya, 

penjualan listrik pun menurun. Pada laporan bulanan penjualan energi listrik PT 

PLN (Persero) UID Jawa Timur periode Bulan Januari sampai dengan Bulan  

November tahun 2019/2020 menunjukan penjualan energi untuk pelanggan tarif 

bisnis (B) dan tarif industri (I) mengalami penurunan sejumlah 790,78 GWh, namun 

sebaliknya karena masyarakat lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan di 

rumah mengakibatkan peningkatan konsumsi listrik tarif rumah tangga (R/RT) 

sejumlah 1.611,23 GWh. Adanya masyarakat yang tidak menyadari bahwa 

pemakaian energi listrik mereka bertambah diikuti dengan meningkatnya tagihan 

bulanan listrik mengakibatkan gejolak di masyarakat sehingga kepercayaan 

masyarakat PT PLN (Persero) berkurang. Konsumen rumah tangga menganggap 

bahwa kenaikan pemakaian konsumsi listrik mereka diakibatkan oleh kenaikan tarif 

listrik per kWh dan adanya subsidi silang yang dilakukan PT PLN (Persero). 

  Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produk dan jasa PT PLN 

(Persero) perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat, untuk itu ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah kualitas pelayanan. Kualitas 

merupakan ukuran kebaikan suatu produk atau jasa. Tuntutan utama masyarakat 
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saat ini adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai 

pelanggan yang semakin dibutuhkan. Pelanggan yang membutuhkan pelayanan 

agar mendapat kepercayaan yang diinginkan. Pelanggan yang merasa puas atas 

layanan yang diberikan oleh perusahaan akan menimbulkan rasa percaya atau 

pemikiran yang positif terhadap perusahaan tersebut Nuraeni (2016). Kualitas 

pelayanan adalah perbedaan nilai antara kenyataan yang dialami dan harapan yang 

diterima pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara mendapatkan 

persepsi layanan yang diterima pelanggan. Menurut Wijaya (2011:11) kualitas 

pelayanan diartikan sebagai gabungan karakteristik keseluruhan yang dihasilkan 

dari proses rekayasa pemasaran produk dan pemeliharaan produk tersebut dengan 

harapan terciptanya kepuasan pelanggan. 

 PT PLN (Persero) sebagai perusahaan memberikan pelayanan produk dan 

jasa kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kualitas layanan yang baik 

kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pelayanan yang optimal 

serta dapat memenuhi harapan pelanggan PLN akan berdampak pada loyalitas 

pelanggan. Dengan adanya loyalitas dari pelanggan maka akan terjadi pembelian 

ulang terhadap produk atau jasa perusahaan (Tjiptono, 2006). 

 Upaya lain untuk dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan adalah 

dengan cara memfokuskan pemasaran produk dan jasa dengan berorientasi pada 

manfaat yang diberikan oleh produk dan jasa kepada konsumen atau nilai pelanggan 

(customer value). Nilai pelanggan adalah manfaat atau kualitas yang dirasakan oleh 

pelanggan disesuaikan dengan harga yang harus dibayar oleh pelanggan atas barang 

atau jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen dapat mewujudkan nilai pelanggan tersebut. Semakin baik kualitas 

layanan yang diberikan maka nilai yang didapatkan pelanggan terhadap perusahaan 

tersebut juga akan semakin tinggi. Dukungan sumber daya alam dan sarana 

prasarana penunjang akan mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan (Sudikan, 

2010). 

PT PLN (Persero) yang tidak hanya menyediakan jasa namun menjual 

produk berupa listrik kepada pelanggan harus dapat mengedukasi pelangganya 

mengenai produk yang dijual tesebut. Kurangnya pemahaman pelanggan akan 
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produk listrik dan cara perhitungan rekening bulanan seringkali menimbulkan 

konflik yang berdampak pada kepercayaan. Informasi tentang barang yang dibeli, 

tempat membeli dan waktu membeli bergantung pada pengetahuan pelanggan. 

Pengetahuan pelanggan akan mempengaruhi peningkatan kepercayaan pelanggan. 

Definisi pengetahuan pelanggan adalah semua informasi yang dimiliki konsumen 

tentang berbagai macam produk yang berhubungan dengan fungsi sebagai 

konsumen. Pada saat pelanggan mempunyai pengetahuan yang lebih banyak 

mengenai barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, maka mereka akan 

bijak dalam melakukan pembelian sebuah barang atau jasa (Sumarwan, 2004). 

Pengukuran pemakaian listrik pada pelanggan menggunakan alat pengukur 

energi listrik kWh meter. Pada saat ini PT PLN (Persero) menyediakan dua layanan 

pengukuran yaitu layanan pascabayar dan layanan prabayar. Pelanggan yang 

menggunakan kWh meter pascabayar, membayar tagihan pemakaian listriknya 

setelah penggunaan dikonsumsi pelanggan. Pelanggan yang menggunakan kWh 

meter prabayar, membeli terlebih dahulu sejumlah energi listrik yang kemudian 

energi listrik tersebut dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Sistem layanan listrik prabayar merupakan jenis layanan PLN yang 

dipasarkan kepada masyarakat sejak tahun 2008, jenis layanan ini mempermudah 

pelanggan dalam mengatur penggunaan energi listrik melalui meter elektronik 

prabayar. Terdapat beberapa kelebihan pada layanan prabayar, yaitu pemakaian 

listrik lebih terkendali, tidak ada sanksi pemutusan, tidak ada pengenaan biaya 

sanksi keterlambatan pembayaran, tidak dikenakan uang jaminan langganan (UJL) 

serta tidak dikenakan biaya beban bulanan. Pelanggan lebih leluasa mengendalikan 

pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhannya. 

Saat ini sebagian besar pelanggan PLN diukur dengan kWh meter 

pascabayar. Setiap akhir bulan PLN melakukan pencatatan stan kWh meter, 

menghitung pemakaian energi dan menerbitkan rekening yang harus dibayar 

pelanggan di bulan berikutnya sehingga dinamakan layanan pascabayar. Setelah 

rekening diterbitkan di bulan berikutnya, PLN akan melakukan penagihan baik 

secara online maupun offline kepada pelanggan. Apabila didapati pelanggan 

menunggak atau tidak melaksanakan pembayaran rekening listrik 1 bulan setelah 
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terbitnya rekening maka PLN akan melakukan pemutusan aliran listrik. Pelanggan 

listrik dengan pembayaran pascabayar memiliki kecenderungan berperilaku ‘tidak 

hemat’ karena pemakaian listrinya kurang terkendali. Selain itu pelanggan dengan 

layanan pascabayar sering mengeluhkan perihal lonjakan rekening listrik tiba-tiba, 

pembacaan kWh meter yang dianggap kurang akurat, kedatangan petugas pencatat 

meter (cater) yang dianggap mengganggu dan pemutusan sepihak yang dilakukan 

PLN karena adanya tunggakan rekening pelanggan. 

PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo bertugas melakukan pendistribusian tenaga 

listrik di Kabupaten Sidoarjo dan sebagian Kota Mojokerto yang telah melayani 

pelanggan tarif rumah tangga sebanyak 268.189, bisnis sebanyak 9.772, industri 

sebanyak 1.519, serta sosial pemerintahan sebanyak 10.844. berdasarkan komposisi 

pelanggan tersebut, pelanggan sektor rumah tangga merupakan konsumen terbesar 

di PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo dengan persentase sebesar 92%. Berdasarkan 

data PLN di Kabupaten Sidoarjo, saat ini terdapat sekitar 290.308 pelanggan yang 

masih menggunakan kWh meter pascabayar. Permasalahan yang timbul 

penggunaan kWh meter pascabayar adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan dengan daya di bawah 5.500 VA pembacaan kWh meter umumnya 

masih dilakukan secara manual, yaitu petugas pembaca meter yang merupakan 

pihak ketiga PLN datang ke rumah pelanggan dan mencatat pemakaian sebagai 

dasar untuk perhitungan pemakaian rekening listrik. Hal ini berpotensi terjadi 

kekeliruan pembacaan kWh meter yang dapat mengakibatkan kesalahan 

perhitungan rekening listrik. 

2. Pada masa pandemi COVID-19, sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan 

di rumah. Tanpa disadari penggunaan listrik rumah tangga meningkat rata-rata 

30% dari biasanya.  

3. Berdasarkan lonjakan penggunaan listrik akibat dampak pandemi COVID-19 

banyak pelanggan pascabayar yang menunda pembayaran rekening listrik dan 

menyampaikan keluhan akibat kenaikan rekening bulanan yang harus 

dibayarkan. Hal ini memicu timbulnya pembayaran rekening listrik yang 

terlambat dan berdampak pada terganggunya arus kas PLN. 
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Besarnya lonjakan pemakaian pelanggan rumah tangga yang tidak disadari 

menimbulkan keluhan pelanggan terhadap PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo, berikut 

data jumlah keluhan pelanggan yang tercatat oleh aplikasi pelayanan keluhan 

terpadu di PT PLN (Persero) UP3 Sidaorjo. 

Tabel 1. 1 Data Jumlah Keluhan Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo selama Pandemi 

COVID-19 

Bulan 

Media Keluhan 

Persentase 

terhadap 

Februari Keterangan 

Contact 

Center 

PLN 

123 

Kantor 

PLN 

Web-

Servis Total 

Februari 130 9 2 141 0% 

Pembacaan 

Normal 

Sebelum 

Pandemi 

Maret 133 14 18 165 17% 

Petugas Off - 

Rekening 

Rata-rata 

April 263 17 19 299 112% 

Petugas Off - 

Rekening 

Rata-rata 

Mei 179 28 34 241 71% 

Petugas Off - 

Rekening 

Rata-rata 

Juni 372 209 397 978 594% 

Mulai 

Pembacaan 

Normal 

Juli 174 187 131 492 249% 
Pembacaan 

Normal 

Agustus 170 108 140 418 153% 
Pembacaan 

Normal 

September 124 90 165 379 130% 
Pembacaan 

Normal 
 Sumber : Aplikasi Pelayanan Keluhan Terpadu PT PLN (Persero) (2020) 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat pada bulan Maret sampai dengan bulan 

Mei tahun 2020 PT PLN (Persero) menerapkan kebijakan perhitungan rekening 

listrik menggunakan rata-rata pemakaian tiga bulan sebelumnya, kebijakan ini 

diambil karena adanya pembatasan aktivitas berskala besar di beberapa wilayah 

Provinsi Jawa Timur termasuk Kabupaten Sidoarjo sehingga petugas tidak 

diperkenankan kunjungan ke rumah pelanggan dengan layanan listrik pascabayar 
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untuk melakukan pencatatan angka stan kWh meter. Hal tersebut menimbulkan 

kenaikan persentase keluhan yang dilakukan pelanggan ke PT PLN (Persero) UP3 

Sidoarjo karena beberapa pelanggan merasa tagihan rekening listrik tidak 

sebanding dengan pemakaian listrik dan minimnya pengetahuan masyarakat akan 

kebijakan manajemen PT PLN (Persero).  

Pada bulan Juni petugas kembali melakukan pembacaan angka stan kWh 

meter ke rumah pelanggan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk 

melonggarkan aturan pembatasan aktivitas, transisi kebijakan tersebut 

menimbulkan permasalahan baru yaitu pelanggan yang tidak menyadari adanya 

penambahan pemakaian listrik harus membayar tagihan listrik yang tinggi. Hal ini 

menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo 

semakin memburuk ditandai dengan jumlah keluhan pelanggan yang meningkat 

sebesar 594% dibandingkan dengan keadaan normal (bulan Februari 2020). 

Rendahnya pengetahuan pelanggan akan beberapa transisi kebijakan 

manajemen PT PLN (Persero) terkait produk layanan, pelayanan dari petugas, 

sosialisasi, dan nilai pelanggan mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. Bedasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP PT PLN 

(PERSERO) DI TENGAH ISSUE LONJAKAN REKENING PADA SAAT 

PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 

Sidoarjo)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Kepercayaan konsumen (customer trust) merupakan faktor yang sangat 

penting bagi sebuah bisnis baik pada sektor penjualan barang maupun jasa, terlebih 

untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PLN (Persero) yang di dalam 

visi dan misinya mengedepankan nilai pelayanan terhadap konsumen. Kepercayaan 

yang rendah tentunya dapat memicu terjadinya gejolak di masyarakat dalam hal ini 

adalah potensi konsumen untuk melakukan komplain terhadap barang atau jasa 

yang ditawarkan ke konsumen. Karena hal tersebut, diperlukan pemahaman 

mengenai bagaimana faktor – faktor seperti kualitas layanan (service quality), nilai 

konsumen (customer value), pengetahuan konsumen (customer knowledge), dan 
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kepuasan konsumen (customer satisfaction) dapat mempengaruhi kepercayaan 

konsumen (trust) terhadap PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan judul “ANALISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT 

TERHADAP PT PLN (PERSERO) DI TENGAH ISSUE LONJAKAN 

REKENING PADA SAAT PANDEMI COVID-19” dilakukan untuk mengetahui 

: 

1. Pengaruh variabel eksogen yaitu service quality dan customer knowledge 

terhadap kepercayaan konsumen (trust) terhadap PT PLN (Persero) UP3 

Sidoarjo. 

2. Pengaruh variabel mediasi yaitu customer satisfaction dan customer value 

terhadap kepercayaan konsumen (trust) terhadap PT PLN (Persero) UP3 

Sidoarjo. 

3. Mengidentifikasi indikator yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk 

membangun PT PLN (Persero) melalui analisis distribusi frekuensi. 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan akan membantu manajemen PT PLN 

(Persero) untuk menentukan sikap perusahaan terhadap krisis kepercayaan 

pelanggan di tengah issue lonjakan rekening akibat pandemi COVID-19. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diberlakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Subyek penelitian ini adalah pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo yang 

menggunakan layanan pembayaran rekening listrik pascabayar dan obyek 

penelitian adalah PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo. 

2. Faktor - faktor atau variable yang diperhitungkan dalam penelitian ini adalah 

kualitas layanan (service quality), pengetahuan konsumen (customer 

knowledge), nilai konsumen (customer value), kepuasan pelangan (customer 

satisfaction) dan kepercayaan konsumen (trust). 

3. Dibatasi pelanggan tarif rumah tangga dengan golongan non subsidi 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan, penelitian ini dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam 

memperkaya ilmu manajemen pemasaran, khususnya, terkait service quality, 

customer value, customer knowledge, customer satisfaction dan trust. Penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya, 

terutama penelitian terkait variabel – variabel  sebagaimana diteliti. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Organisasi 

 Melalui penelitian ini, organisasi dapat mengetahui pentingnya service quality, 

terutama terkait hubungannya dengan variabel – variabel lain sehingga 

memudahkan manajemen organisasi dalam menentukan metode pemasaran yang 

berkelanjutan. 

2. Bagi Pekerja 

Dengan mengetahui lebih jelas tentang service quality, pekerja diharapkan 

mampu memperoleh kompetensi – kompetensi terkait, sehingga selanjutnya 

berguna untuk navigasi karier. 

1.5.3 Manfaat Keilmuan 

 Harapanya penelitian yang dilakukan dapat menambah keilmuan bagi 

pembaca dan menjadi sumber acuan dalam penelitian sejenis, terutama penelitian 

yang membahas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepercayaan 

pelanggan terhadap produk barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Rekening PLN Subsidi dan Non-Subsidi 

 Peningkatan akses listrik bagi masyarakat tidak mampu merupakan amanat 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengingat bahwa banyak 

masyarakat tidak mampu belum dapat mengakses listrik sebagaimana masyarakat 

mampu. Pasal 3 dari UU No. 30/2007 menyebutkan bahwa peningkatan akses 

energi bagi masyarakat tidak mampu dilakukan dengan menyediakan bantuan 

dalam ketersediaan energi sehingga mengurangi kesenjangan akses energi antara 

masyarakat tidak mampu dengan masyarakat mampu. Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa pemerintah wajib memberikan subsidi terhadap konsumsi listrik oleh 

masyarakat tidak mampu. Kewajiban tersebut dapat diwujudkan dengan menyusun 

kebijakan pemberian bantuan energi yang dapat menerjemahkan amanat Undang-

Undang maupun implementasi terpadu yang sejalan dengan kebijakan. 

2.1.1 Rekening Subsidi Normal 

 PT PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan subsidi listrik dengan 

menggunakan model subsidi komoditas dan terbatas kepada seluruh rumah tangga 

pemilik listrik PLN dengan daya 450 VA (R-1) dan 900 VA (R-2). Dalam model 

ini, kedua kelompok rumah tangga tidak dibebani tarif keekonomian listrik, 

melainkan hanya membayar tarif subsidi. Selisih antara tarif keekonomian dan tarif 

subsidi ditanggung oleh pemerintah. Tarif keekonomian bagi kedua kelompok 

rumah tangga dipatok sebesar Rp. 1.352,-sedangkan besaran subsidi per Kwh bagi 

rumah tangga 450 VA dan rumah tangga 900 VA masingmasing Rp. 415,- per Kwh 

dan Rp. 586,- per Kwh. Total subsidi yang diperoleh rumah tangga dalam satu 

kategori pelanggan berbeda, tergantung besaran konsumsi listrik rumah tangga. 

Tiap bulan PT PLN (Persero) melaporkan kepada Pemerintah tentang besaran 

tagihan listrik rumah tangga dan besaran subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah. 
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2.1.2 Rekening Subsidi Pada Masa Pandemi Covid-19 

 Pada bulan April 2020, Pemerintah menetapkan kebijakan bantuan subsidi 

listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA selama tiga bulan. Kebijakan ini 

merupakan respon terhadap melemahnya kondisi perekonomian nasional akibat 

pembatasan sosial berskala besar di awal masa pandemi Covid-19. Rumah tangga 

daya 450 VA memperoleh bantuan listrik gratis dan rumah tangga 900 VA 

memperoleh diskon 50% biaya beban dan biaya pemakaian baik bagi pelanggan 

prabayar maupun paskabayar. 

2.2 Customer Trust 

Trust is the enabling of confidence that something will or will not occur in 

a predictable or promised manner. The enabling of confidence is supported by 

identification, authentication, accountability, authorization, and availability 

(Andert et al., 2002 dalam (Tsiakis & Sthephanides, 2005)), yang artinya adalah 

kepercayaan memungkinkan adanya keyakinan bahwa apa yang dijanjikan dapat 

terjadi atau tidak terjadi. Pada riset Costabile (dalam Suhardi, 2006, pp51-52) 

mendefinisikan kepercayaan atau trust sebagai ukuran terpenuhinya harapan 

terhadap kinerja sebuah produk dan kepuasan akan jasa yang diberikan kepada 

konsumen. Pada riset tersebut juga dijelaskan mengenai ciri-ciri  terbentuknya 

kepercayaan salah satunya adalah persepsi positif yang dibentuk dari pengalaman 

konsumen akan sebuah barang atau jasa. 

Kepercayaan adalah kerelaan seseorang untuk menyerahkan sesuatu pada 

orang yang menurut mereka dapat dipercaya, hal ini akan terjadi apabila ada 

integritas antar kedua pihak yang saling mempercayai satu dengan lainya  (Morgan 

dan Hunt, 1994). Kepercayaan konsumen mendapatkan intensi yang besar dalam 

dunia bisnis dan pemasaran, pelaku bisnis selalu berlomba-lomba untuk 

menanamkan kepercayaan akan sebuah produk maupun jasa kepada konsumenya 

agar konsumen mereka mau melakukan transaksi bisnis atau melakukan pembelian 

barang dari produsen. 

Kepercayaan konsumen timbul ketika mereka mengakui integritas dari 

mitra. Kepercayaan pada sebuah kelompok dapat diasosiasikan dengan kualitas 
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pengukuran yaitu : kompeten, konsisten, adil, jujur, bertanggungjawab, baik serta 

suka membantu (Alharthey, 2019). Kepercayaan adalah hal yang sangat penting 

bagi sebuah perusahaan karena apabila seorang konsumen sudah percaya pada 

produk maupun jasa yang diberikan maka konsumen tidak akan ragu untuk 

melakukan repeat purchasing atau repeat order kepada perusahaan tersebut 

(Alharthey, 2019). Komunikasi antara perusahaan dengan konsumen yang baik juga 

menjadi hal yang penting agar perusahaan mendapatkan kepercayaan dari 

pelanggan mereka. Penjelasan mengenai barang atau jasa yang efektif  kepada 

konsumen dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan konsumen, semakin 

tinggi pemahaman konsumen terhadap barang yang akan kita pasarkan maka hal ini 

akan meningkatkan kepercayaan bagi konsumen. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat membangun kepercayaan pelanggan 

diantaranya adalah kualitas kerja, kecerdasan dan pengalaman. Pengalaman 

perusahaan akan sebuah bisnis tertentu akan membuat perusahaan tersebut lebih 

memahami dan mengerti akan kebutuhan konsumen mereka. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan konsumen adalah kualitas kerja dan kecerdasan 

perusahaan, semakin unggul kualitas kerja sebuah perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan yang lain akan membuat konsumen percaya. 

Menurut Shamdasani dan Balakrishnan (2000, p421) kepercayaan pelanggan 

diukur menggunakan indikator integritas dan reliabilitas dan ia menemukan 

kepercayaan pelanggan dipengaruhi oleh contact personnel dan physical 

environment  (Shamdasani dan Balakrishnan, 2000, p399).   

1.   Integritas   

“integrate” adalah Bahasa latin dari integritas yang artinya lengkap atau komplit. 

Lengkap juga dapat diartikan sebagai pekerjaan tanpa kesalahan atau tanpa 

kekurangan. Tingkat kepercayaan konsumen akan meningkat ketika adanya 

kesesuaian antara yang dilakukan dan dikatakan perusahaan. 

2.   Reliabilitas  

Kehandalan atau reliabilitas adalah konsistensi dalam melakukan sebuah 

kegiatan. Reliabilitas disini dimaksutkan untuk mengetahui tingkat konsistensi 

perusahaan dalam melakukan usaha bisnis mereka. 
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3.   Contact personnel  

Contact personnel merupakan seluruh unsur manusia yang terlibat pada servis 

jasa terhadap konsumen dan langsung memiliki kontak dengan konsumen. 

Contohnya seperti operator, front liner, customer service dan sebagainya yang 

tersusun dari semua karyawan pada lini terdepan perushaaan. 

4.   Physical environment   

Physical environment dapat diartikan sebagai suatu keadaaan sekitar dimana 

seseorang berada yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan.  

 

2.2. Service Quality 

Salah satu indikator paling penting untuk dapat tetap bertahan ditengah 

ketatnya persaingan usaha industri adalah kualitas pelayanan kepada konsumen, 

berdasarkan Alharthey (2019). Menurut ISO 2000 kualitas sendiri diartikan sebagai 

keseluruhan dari karakteristik produk yang dapat menunjang kemampuan produk 

tersebut unruk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. 

Mengacu pada pengertian mengenai kualitas diatas dapat disimpulkan 

bahwa kualitas menjadi salah satu faktor penentu dalam pemenuhan dan 

peningkatan harapan pelanggan terhadap barang maupun jasa. Kondisi kualitas 

sebuah barang atau jasa dapat berubah seiring dengan perkembangan jaman, seperti 

halnya sebuah produk dikatakan berkualitas sekarang namun di masa mendatang 

mungkin sudah tidak dianggap berkualitas. 

Menurut Groonroos, (1994) layanan merupakan sejumlah kegiatan interaksi 

berkelanjutan antara pemberi jasa dan konsumen untuk memberikan solusi terhadap 

masalah yang dihadapi konsumen, termasuk sumber daya fisik, sumber daya non 

fisik, keuangan serta elemen-elemen lainya yang terlibat dalam pemenuhan layanan 

ini. Menurut Parasuraman (1998) et al.,  apabila layanan yang diterima atau 

dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

layanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima sebagai 

kualitas yang ideal. Sebaiknya jika layanan yang diterima lebih rendah daripada 

yang duharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan buruk.Dengan demikian 
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baik tidaknya kualitas layanan tergantung pada kemampuan penyedia layanan 

dalam memenuhi. 

harapan pelanggannya secara konsisten.. Kedua pengartian perihal 

kepuasan pelanggan antara Parasuraman dan Gronroos diartikan sebagai perbedaan 

persepsi dan harapan pada lima dimensi yaitu responsif, reliabilitas, jaminan, bukti 

fisik dan empati. 

Alharthey, (2019) berpendapat bahwa kualitas layanan yang diberikan harus 

dapat membuat konsumen merasa terpuaskan secara maksimal, dalam rangka 

memberikan kepuasan maksimal pemberi jasa harus memberikan layanan sesuai 

fungsi pelayanan tersebut. Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu dalam 

memberikan sebuah layanan kepada konsumen, pada dasarnya tujuan pelayanan 

perusahaan adalah meningkatkan nilai kepuasan konsumen sehingga pada ujungnya 

perusahaan dapat meraih laba dari kepuasan yang dirasakan pelanggan. 

Parasuraman (dalam Lupiyoadi, 2001) membagi kualitas layanan Servqual 

dalam lima dimensi seperti berikut : 

1) Tangibles atau bukti fisik adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk 

memperlihatkan eksistensi mereka kepada konsumen, eksistensi perusahaan 

dapat dibuktikan melalui sarana prasarana perusahaan. Bukti fisik sendiri 

meliputi keadaan gedung perusahaan, fasilitas parkir, fasilitas lobby atau 

ruang tunggu konsumen, kebersihan perusahaan, penampilan karyawan 

perusahaan dan bukti lain yang dapat meyakinkan konsumen akan 

perusahaan tersebut.  

2) Reliability atau kehandalan, dapat diartikan sebagai kebenaran sebuah 

perusahaan dalam memenuhi tingkat pelayanan sesuai yang dijanjikan. 

Semakin tinggi reliability sebuah perusahaan maka konsumen akan semakin 

percaya terhadap perusahaan tersebut. Sebagai contohnya adalah 

penyusunan tingkat mutu pelayanan (TMP) yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan.  

3) Responsiveness atau ketanggapan perusahaan, adalah kemampuan 

perusahaan untuk memberikan layanan kepada konsumen secara cepat, 

tepat dan akurat serta informasi disampaikan secara jelas kepada konsumen. 
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4) Assurance atau jaminan, adalah sebuah rasa aman yang dirasakan oleh 

konsumen ketika bermitra dengan perusahaan. Rasa aman akan timbul 

ketika sebuah perusahaan memiliki pengetahuan, kejujuran, dan sopan 

santun atau etika perusahaan. 

5) Empathy adalah kemampuan perusahaan untuk dapat merasakan tingkat 

emosional konsumen, hal ini dapat berupa pemberian perhatian terhadap 

konsumen dan usaha untuk mengerti akan keinginan dari konsumen mereka 

secara spesifik. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Semakin tinggi penliaian 

konsumen terhadap kualitas pelayanan perusahaan maka akan semakin mudah 

perusahaan untuk mendapatkan konsumen mereka.  

Menurut Alharthey (2019) melalui penelitian yang berjudul “Impact Of 

Service Quality On Customer Trust, Purchase Intention And Store Loyalty, With 

Mediating Role Of Customers’  Satisfaction On Customer Trust And Purchase 

Intention: Study Of Grocery Shopping” menjelaskan bahwa kepercayaan pelanggan 

dipengaruhi oleh sikap, moralitas dan kredibilitas karyawan perusahaan dalam 

memberikan layanan kepada konsumen, lebih lanjut dijelaskan ketika konsumen 

memperoleh produk atau layanan yang kurang baik maka mereka bisa beralih dari 

produk tersebut ke beberapa alternatif lain. Beralihnya konsumen karena mereka 

merasa tidak puas atau kualitas layanan yang diberikan tidak dapat memenuhi 

harapan mereka. 

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai 

kualitas layanan diatas maka penulis menarik hipotesis: 

H1 : Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Customer Value. 

H2 : Service Quality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Customer Satisfaction 

H3 : Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Trust 
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H7 : Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Trust melalui Customer Value 

H8 : Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Trust melalui Customer Satisfaction 

2.3. Customer Knowledge 

Pengetahuan pelanggan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan 

pemahaman akan kebutuhan dan selera konsumen terhadap sebuah barang atau jasa 

pada masa sekarang ataupun masa mendatang (Abadan dan Kristaung, 2018), 

artinya perusahaan harus tahu apa yang diinginkan pelanggan. Menurut (Rollins et 

al., 2005) pengetahuan pelanggan berkaitan dengan tingkat pemahaman pelanggan 

akan sebuah perusahaan, kecenderungan, tujuan perusahaan, dan kebutuhan 

perushaaan. 

Umumnya sebuah perusahaan mencari dan memanfaatkan data-data 

konsumen guna mengetahui keinginan konsumen akan sebuah barang atau jasa 

yang akan dipasarkan. Pengetahuan akan keinginan konsumen ini akan 

memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan untuk 

mengembangkan produk barang atau jasa mereka. Pada intinya perusahaan akan 

menggunakan data-data pelanggan yang dikumpulkan untuk meningkatkan 

pengetahuan akan pelanggan, yang nantinya akan menambah manfaat bagi 

pelanggan (Wang et al., 2016). 

Menurut Gebert et al. (2003) dalam Jusoh (2014), pengetahuan pelanggan 

dapat dikelompokan menjadi tiga jenis, pertama adalah pengetahuan dari 

pelanggan, pengetahuan untuk pelanggan dan pengetahuan mengenai pelanggan. 

Pada penelitian Jusoh (2014) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara 

pengetahuan pelanggan dengan purchase intention dan loyalty yang dimediasi oleh 

kepercayaan pelanggan.  

Pengetahuan pelanggan adalah informasi yang sangat berguna untuk 

perusahaan karena dapat membantu dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa 

yang akan ditawarkan ke pasar (Wang et al., 2016). Dimensi pengetahuan menurut 

(Wang et al., 2016) dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu, pengetahuan 

eksternal, internal, teoritis dan praktis. Pengetahuan ekseternal adalah sebuah 
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sumber informasi yang didapat dari luar lingkup perusahaan diantaranya adalah 

media internet atau para ahli perusahaan lain, sedangkan pengetahuan internal 

didapat dari sumber informasi perusahaan itu sendiri dapat berupa arsip data 

perusahaan atau yang lainya. Pengetahuan teoritis dapat diartikan sebagai 

pemahaman akan ilmu yang sudah teruji melalui penelitian-penelitian tertentu, 

sedangkan pengetahuan praktis lebih terpusat pada keahlian yang sudah dilakukan 

atau dipraktekan. 

Pengetahuan pelanggan adalah salah satu komponen penting yang 

kompetitif pada bidang ekonomi. Seamkin tinggi pengetahuan pelanggan oleh 

sebuah perusahaan maka akan semakin tepat perencaaan pengembangan produk 

atau jasa perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainya.  Manajemen 

pengetahuan pelanggan disini mencakup pertukaran, perolehan dan pengembangan 

informasi mengenai pengetahuan pelanggan yang nantinya akan dapat memberikan 

manfaat lebih untuk pelanggan maupun perusahaan (Abadan dan Kristaung, 2018). 

Abadan dan Kristaung, (2018) menjelaskan pentingnya pengetahuan 

pelanggan khususnya pada industri perbankan, untuk dapat meningkatkan kualitas 

layanan maka industri perbankan harus memahami pelanggan mereka. Pengetahuan 

pelanggan didapatkan dari interaksi antara karyawan dengan konsumen, penelitian 

kebiasaaan pelanggan pada penggunaan barang atau jasa dan melakukan analisis 

terhadap data-data pelanggan yang sudah dikumpulakan. 

Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengukur pengetahuan 

pelanggan mengenai sebuah produk barang atau jasa menurut Fen dan Lian (2007) 

yaitu : 

1. Subjective knowledge adalah tingkat pemahaman konsumen terhadap 

sebuah produk barang atau jasa, atau dapat disebut menilai pengetahuan 

sendiri (self assessed knowledge) yaitu seberapa banyak konsumen 

mengetahui produk barang atau jasa perusahaan. 

2. Objective knowledge adalah jenis pengetahuan produk  yang secara 

mendalam tertanam di benak konsumen, atau dapat disebut dengan 

pengetahuan aktual (actual knowledge) 
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3. Experience-based knowledge adalah pengalaman terdahulu oleh konsumen 

mengenai sebuah produk barang atau jasa 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai customer knowledge 

diatas maka penulis menarik hipotesis : 

H6 : Customer Knowledge berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Trust 

2.4. Customer Value 

Monroe (1990) dalam Siringoringo, (2018) mengatakan bahwa nilai 

pelanggan merupakan pertukaran antara penilaian atau persepsi konsumen akan 

kualitas dan manfaat produk dengan pengorbanan yang dilakukan konsumen 

melalui pembayaran harga produk. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap konsumen akan melakukan penilaian atas manfaat yang dihasilkan 

dari produk yang telah mereka gunakan. Evaluasi atau penilaian dilakukan 

berdasarkan apa yang telah diterima dan dialami dibandingkan dengan yang 

diharapkan (Tjiptono, 2014:308). 

Mosunmola et al., (2018) menerangkan mengenai utilitarian value dan 

hedonic value pada konsumen online shop. Terdapat perbedaan antara nilai yang 

dirasakan dan diharapkan konsumen utilitarian dan hedonic, konsumen utilitarian 

umumnya mencari informasi-informasi mengenai fungsi dan manfaat produk 

sebelum melakukan transaksi, sebaliknya konsumen hedonic lebih menitik 

beratkan pencarian produk online berdasarkan pada keindahan, desain visual toko 

dan kenikmatan berbelanja sambil bermain. Tersedianya informasi produk dan fitur 

serta desain toko online yang baik tentunya akan mempengaruhi kepercayaan 

konsumen untuk melakukan pembelian produk. Pada penelitian Mosunmola et al., 

(2018) menerangkan adanya kepercayaan konsumen terhadap toko online yang di 

prediksi oleh nilai utilitarian dan hedonic konsumen. 

Menurut Norman et al., (2010) mengartikan bahwa nilai adalah proses 

mendefinisikan seluruh manfaat dari sebuah produk, hal ini didasari oleh persepsi 

pemenuhan akan manfaat barang atau jasa terhadap tingkat keinginan mereka. 

Konsep customer value atau nilai pelanggan memberikan pengetahuan mengenai 

pertimbangan yang dilakukan pelanggan akan sebuah manfaat dari pembelian 
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barang atau jasa. Nilai pelanggan juga berkaitan dengan keuntungan yang 

didapatkan oleh pelanggan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan 

ketika seorang pelaanggan  malakukan pembayaran atas harga barang atau jasa,  

Nilai pelanggan adalah kualitas sebuah produk yang dirasakan oleh 

konsumen dibandingkan dengan harga relatif produk yang dibuat oleh perusahaan. 

Nilai pelanggan dapat terbentuk melalui ikatan emosional antara konsumen dengan 

perusahaan melalui sebuah produk barang atau jasa. Ikatan emosional yang baik 

antara perusahaan dan konsumen tentunya akan berdampak positif  bagi keduanya. 

Parasuraman dan Grewal, (2000:169) menyatakan bahwa perceived value 

atau nilai yang dirasakan sebagai konstruk dinamis yang disusun oleh empat tipe 

penilaian yaitu, transaction value, acquisition value, in-used value serta redemption 

value. Transaction value adalah tingkat kesenangan konsumen pada saat 

melakukan transaksi, acquisition value adalah manfaat yang diterima konsumen 

dari harga produk yang telah dikeluarkan, in-used value kegunaan produk maupun 

jasa yang diberikan kepada konsumen dan redemption value adalah keuntungan sisa 

yang diperoleh pada saat produk tidak dapat digunakan lagi. 

Menurut Haemoon, (2017) dalam penelitian yang dilakukan membuktikan 

bahwa minat pelanggan untuk merekomendasikan sebuah barang atau jasa 

dipengaruhi oleh nilai yang didapatkan konsumen dari barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi persepsi konsumen terhadap nilai suatu 

produk, maka semakin tinggi juga minat konsumen tersebut akan 

merekomendasikan produk tersebut kepada konsuman lainya. 

Wahyuningsih, (2004) menyatakan terdapat beberapa komponen dalam 

konsep nilai pelanggan diantaranya adalah kualitas produk, kinerja produk, harga 

produk, persepsi konsumen dan hubungan dengan pelanggan. Dari beberapa 

komponen diatas disederhanakan menjadi dua komponen utama yaitu manfaat 

(benefits) produk dan pengorbanan (sacrifices) yang dilakukan konsumen. 

 

 
Nilai Pelanggan = Total Manfaat – Total Pengorbanan 
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Secara spesifik nilai manfaat dan pengorbanan dapat dibagi menjadi tiga dimensi 

yaitu nilai sosial, nilai kualitas dan nilai emosional. Ketiga komponen tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

1) Nilai Sosial atau social value  

Nilai sosial dapat diartikan sebagai nilai yang akan didapatkan oleh 

konsumen ketika menggunakan sebuah produk, sehingga meningkatkan 

strata sosial dari konsumen, seperti : 

a. Efektivitas produk untuk meningkatkan rasa kebanggaan seorang 

konsumen. 

b. Efektivitas produk dalam menciptakan kesan baik kepada konsumen. 

2) Nilai Emosional atau emotional value 

Nilai emosional adalah nilai yang dihasilkan oleh kemampuan sebuah 

produk untuk menumbuhkan perasaan positif dalam diri konsumen, seperti 

: 

a. Kemampuan produk untuk merangsang rasa ingin mengkonsumsi atau 

membeli sebuah produk 

b. Kepuasan atau kesenangan yang dirasakan oleh konsumen setelah 

membeli sebuah produk tertentu.  

 

3) Nilai Fungsional atau performance value 

Nilai fungsional adalah nilai yang diterima oleh konsumen terhadap kualitas 

atau kinerja yang diharapkan dari barang atau jasa, seperti : 

a. Manfaat tertentu yang dirasakan oleh konsumen setelah membeli sebuah 

produk 

b. Tingkat konsistensi pelayanan oleh perusahaan 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai nilai pelanggan diatas 

maka penulis menarik hipotesis : 

H4 : Customer Value berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Trust 

2.5. Customer Satisfaction 
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Fen dan Lian, (2007) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

kondisi dimana keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan dapat dicapai melalui 

sebuah produk yang dibeli. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan adalah gambaran 

perasaan konsumen seperti kecewa atau senang setelah melakukan transaksi 

pembelian sebuah produk. Kepuasan pelanggan adalah bagian dari pemasaran dan 

memiliki peranan penting dalam pasar (Oliver (2007)). Apabila kepuasan 

pelanggan dapat dicapai oleh produk yang dipasarkan perusahaan, maka citra 

produk tersebut secara otomatis akan baik di pasaran sehingga konsumen memiliki 

keyakinan atau kepercayaan terhadap produk yang akan dibeli. 

Menurut Kotler dalam Setiawan, dkk (2016:3) menyatakakn bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan tingkat perasaan pelanggan dapat berupa 

kesenangan atau ketidakpuasan terhadap sebuah produk melalui perbandingan akan 

manfaat dari sebuah produk dengan harapan manfaat produk tersebut. 

Kotler dkk dalam Tjiptono (2019:280-282) menjelaskan terdapat beberapa 

metode yang digunakan perusahaan guna mengukur tingkat kepuasan konsumen 

mereka diantaranya adalah : 

1) Sietem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang mengutamakan orientasi pelanggan perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada pelanggan mereka untuk 

menyampaikan keluhan dan saran atas produk dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. Sebagai contohnya peletakan kotak saran di tempat pelayanan, 

telfon aduan bebas pulsa, dan website pengaduan. 

2) Ghost Shopping atau Mystery Shopping 

Metode Ghost Shopping dilakukan perusahaan dengan cara mempekerjakan 

beberapa karyawan yang ditugasi untuk berpura-pura menjadi konsumen 

dan mengobservasi produk yang ditawarkan, setelah itu karyawan tersebut 

diminta untuk melaporkan setiap observasi yang dilakukan. 

3) Lost Customer Analysis 

Metode ini dilakukan dengan cara menghubungi atau menanyakan kepada 

pelanggan yang telah berhenti melakukan pembelian produk perusahaan 

maupun pelanggan yang beralih ke produsen pesaing guna mengetahui 
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kekurangan produk perusahaan. Analisis tidak hanya dilakukan melalui exit 

interview melainkan harus dilakukan pemantauan customer lost. 

4) Survey Kepuasan Pelanggan 

Pada metode ini dilakukan riset kepuasan pelanggan melalui sistem survey, 

dengan menggunakan metode ini perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik produk secara langsung dari konsumen mereka. 

Pada saat melakukan survey kepuasan pelanggan terdapat banyak hal yang 

akan diukur, namun menurut Tjiptono (2004) pengukuran tingkat kepuasan 

pelanggan dapat dilakukan melalui empat konsep. Berikut adalah empat konsep 

pengukuran tersebut : 

1) Kepuasan Pelanggan Keseluruhan atau Overall Customer Satisfaction 

adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dengan 

cara menanyakan secara langsung kepada konsumen mengenai kepuasan 

mereka terhadap produk atau jasa yang telah dibeli. Pada konsep ini terdapat 

dua bagian penting dalam pengukuran yaitu mengukur tingkat kepuasan 

konsumen dan membandingkan hasil pengukuran tingkat kepuasan 

terhadap produk pesaing. 

2) Minat Pembelian Ulang, konsep ini diukur dengan cara menanyakan kepada 

konsumen apakah konsumen bersedia melakukan pembelian ulang atas 

produk barang atau jasa perusahaan 

3) Konfirmasi Harapan atau Confirmation of Expectation, pada konsep ini 

kepuasan pelanggan tidak diukur secara langsung, namun perusahaan akan 

melakukan pengukuran apakah produk yang dijual dipasaran sudah dapat 

memenuhi harapan 

4) Ketersediaan Merekomendasi, pada konsep ini dilakukan pengukuran 

kerelaan konsumen untuk merekomendasikan barang atau jasa kepada calon 

konsumen lain setelah mereka pembelian produk barang atau jasa 

perusahaan.  

Norhermaya (2016) menyatakan dalam penelitianya bahwa untuk 

memenangkan persaingan bisnis online perusahaan perlu memberikan perhatian 

penuh pada kepuasan pelanggan, hal ini akan berdampak positif terhadap 
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perusahaan. Pelanggan yang merasa puas pada saat melakukan transaksi atau 

berbelanja akan membuat perasaan percaya terhadap perusahaan tersebut dan 

memicu adanya pembelian ulang. Menurut Achim Walter (2012) dalam 

Norhermaya (2016) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan pelanggan (Trust). Kepuasan pelanggan adalah 

sikap pelanggan yang didasari oleh pengalaman transaksi lampau pelanggan 

dimana pengamalan tersebut mendorong timbulnya kepercayaan yang dirasakan 

pelanggan kepada perusahaan. 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai nilai pelanggan diatas 

maka penulis menarik hipotesis : 

H5 : Customer Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Trust 

 

2.6. Structural Equation Modelling 

Model persamaan struktural atau Structural Equation Model (SEM) adalah 

kumpulan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah hipotesis 

yang memiliki hubungan relatif rumit secara simultan atau berkelanjutan  

(Ferdinand, 2013). Structural Equation Model (SEM) mempunyai kerangka kerja 

umum yang meliputi analisis regresi, analisis jalur, persamaan ekonometrik 

simultan, analisis faktor dan model kurva pertumbuhan laten. Structural Equation 

Model (SEM) pada intinya membagi variabel penelitian menjadi dua yaitu variabel 

laten dan variabel observasi. Menurut (Hair et al., 2010) metode SEM banyak 

digunakan untuk penelitian karena kemudahan dalam pengujian variabel laten dan 

variabel observasi. Variabel laten adalah variabel utama dalam model penelitian 

yang menjadi fokus atau tujuan penelitian. Pengaruh variabel laten tidak diukur 

secara langsung melainkan diukur melalui variabel pendukung lain atau disebut 

dengan variabel observasi. 

Terdapat beberapa kelebihan dalam fungsi Structural Equation Model 

(SEM), diantaranya adalah : 

1. Memungkinkan asumsi penelitian yang fleksibel 
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2. Metode ini menggunakan analisis faktor penegasan (CFA) yang dapat 

mengurangi kesalahan pengukuran variabel laten karena memungkinkan 

adanya banyak indikator dalam satu variabel laten. 

3. Kemampuan metode SEM dalam menguji model menggunakan lebih dari 

satu variabel tergantung 

4. Interface grafis yang bagus, hal ini memudahkan penggunanya untuk 

membaca output penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode SEM karena memungkinkan 

untuk meneliti pengaruh hubungan variabel observasi dengan variabel laten, 

dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan metode analisis regresi 

biasa. Analisis regresi hanya dapat menguji hubungan antar variabel observasi dan 

tidak dapat mengukur pengaruh kausalitas antara variabel laten dan observasi. 

Structural Equation Model (SEM) memiliki dua tipe variabel laten, yaitu 

variabel endogeneous atau dependent variabel dan variabel exogenous atau variabel 

independent (Schreiber et. al., 2006). Berikut persamaan yang mendasari konsep 

SEM : 

y = By + Ѓx + ξ 

y  = vektor variabel endogeneous (dependent) 

x  = vektor variabel exogenous (independent) 

ξ  = vektor gangguan (error of disturbance) 

B dan Ѓ = koefisien matrik 

 Pada penelitian ini menggunakan metode suevey berupa kuesioner, pada 

setiap pertanyaan kuesioner mengacu dari variabel observasi yang nantinya akan 

diobservasi dan membentuk variabel laten. Setiap pertanyaan pada kuesioner harus 

mewakili variabel observasi. Hubungan antara variabel laten dan variabel observasi 

ditunjukan oleh gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Gambar 2. 1 Hubungan Variabel Penelitian 

 

 

Maksut dari gambar diatas adalah : 

• Terdapat tiga variabel laten yaitu Y1 dan Y2 sebagai variabel endogen 

dan Y3 sebagai variabel eksogen. Variebal Y2 adalah variabel yang 

memediasi. 

• Terdapat sembilan variabel terobservasi yaitu X1 sampai dengan X9 

sebagai indikator variabel laten Y1,Y2 dan Y3 

• Terdapat error pada setiap pengukuran indikator hal ini dimaksutkan 

bahwa tidak semua hasil pengukuran indikator tepat mempengaruhi 

variabel observasi tersebut 

• Anak panah pada variabel laten menunjukan pengaruh varibel exogen 

terhadap variabel endogen 

• Anak panah dari variabel laten ke varibel observasi menunjukan jalur 

regresi, bahwa ada pengaruh dari masing-masing variabel laten ke 

indikatornya 
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Pada penelitian ini terdapat 8 hipotesis yang nantinya akan diuji 

menggunakan metode Structural Equation Model dengan bantuan software AMOS 

26. Software AMOS pupuler digunakan pada penelitian pemasaran dan manajemen 

(Hair et al., 1995). 

Dengan menggunakan metode SEM dengan aplikasi AMOS 24 akan 

dilakukan dua teknik analisis yaitu : 

1. Confirmatory Factor Analysis (CFA), teknik ini digunakan untuk 

melakukan konfirmasi faktor dalam satu variabel tertentu 

2. Analisis Regresi yang digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan 

antar variabel pada model penelitian 

Terdapat tujuh tahapan yang harus dilakukan ketika sebuah penelitian 

menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) menurut Hair et al., 

(1995), tujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan spesifikasi model teoritis 

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data ilmiah yang dapat 

mendukung model penelitian yang akan kita lakukan, SEM digunakan 

untuk melakukan konfirmasi model terhadap data teoritis yang sudah 

dikumpulkan 

2. Mengembangkan Diagram Alur Penelitian 

Pada langkah ini konsep hipotesis yang akan diuji dituangkan dalam 

gambar diagram alur, hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti 

dalam mengetahui hubungan kausalitas antar variabel 

3. Mengkonversi diagram alur ke persamaan 

Pada tahap ini dilakukan konversi atas apa yang sudah dilakukan pada 

langkah 2 ke dalam persamaan sebagai berikut : 

 

4. Pemilihan matriks input dan pengestimasian model 

Penggunaan matriks varian atau kovarians ketika melakukan 

pengujian teori dianjurkan oleh Hair et al., (1995) agar dapat 

memenuhi asumsi metodologi. Tahapan ini dilakukan karena hasil 

Variabel Endogen = Variabel Eksogen + Variabel Endogen + error 
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standar error yang dihasilkan akan lebih akurat dibandingkan 

menggunakan matrik korelasi 

5. Probabilitas adanya masalah indentifikasi 

Apabila pada tahapan ini muncul beberapa masalah maka sebaiknya 

model yang akan diuji dikembangkan lagi dengan mempertimbangkan 

beberapa konstruk 

6. Melakukan evaluasi kriteria GOF Index 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian kesesuaian model penelitian 

dengan menggunakan beberapa kriteria dalam goodness of fit index 

untuk mengetahui apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak  

Tabel 2. 1 Indikator Justifikasi Statistik dalam AMOS 

Goodness of Fit Index Cut – off Value 

λ2 – Chi-square  df, α = 0,05 

Significance Probability ≥ 0,05 

RMSEA ≤ 0,08 

GFI ≥ 0,90 

AGFI ≥ 0,90 

CMIN/DF ≤ 2,00 

TLI ≥ 0,95 

CFI ≥ 0,95 

       Sumber: Hair et al., (1995) 

7. Melakukan modifikasi dan interpretasi model 

Pada setiap model yang akan dilakukan pengujian pasti terdapat residu 

atau hal-hal yang tidak mempengaruhi variabel dalam penelitian. Pada 

tahapan ini akan dilakukan modifikasi model sesuai dengan tingkat 

residu yang dihasilkan. Apabila nilai residu yang dihasilkan model 

lebih dari 2.58 maka seharusnya dipertimbangkan untuk menambah 

alur baru pada model tersebut agar tingkat residu yang dihasilkan 

menurun. 
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2.7. Kajian Penelitian Terdahulu dan Research Gap 

Penelitian ini menggunakan 1 jurnal utama dan 6 jurnal pendukung sebagai 

referensi dalam penentuan obyek penelitian, metodologi penelitian, hipotesis dan 

hasil penelitian yang diharapkan. Tabel literatur berikut akan mengulas mengenai 

sintesa dari 7 penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penulisan 

penelitian ini. 

Tabel 2. 2 Literatur Penelitian Terdahulu 

Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Alharthey, 

(2019) 

Impact of service 

quality on 

customer trust, 

purchase 

intention and 

store loyalty, 

with mediating 

role of customer 

satisfaction on 

customer trust 

and purchase 

intention: study 

of grocery 

shopping 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menginvestigasi 

pengaruh kualitas 

layanan terhadap 

kepercayaan 

pelanggan, minat beli 

dan loyalitas toko 

dengan mediasi 

kepuasan pelanggan. 

 

Variabel yang diteliti 

adalah: 

Kualitas layanan, 

kepercayaan 

pelanggan, minat beli, 

loyalitas toko dan 

kepuasan pelanggan 

 

Hipotesis penelitian 

ini adalah: 

H1= Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

Kuantitatif, 

Analisis 

Regressi, SPSS 

Hasil penelitian 

mengungkapkan 

bahwa kualitas 

layanan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

kepuasan dan 

kepercayaan 

pelanggan 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

H2 = kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan 

H3 = Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan 

H4 = Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap minat beli 

H5 = Kualitas layanan 

berpengaruh pada 

loyalitas toko 

H6 = Citra toko 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas  

Chu et al., (2016) 

The Mediating 

Role of 

Customer 

Knowledge on 

the Relationship 

between 

Customer 

Satisfaction and 

Loyalty 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menginvestigasi 

pengaruh kepuasan 

pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan 

dengan moderasi 

pengetahuan 

pelanggan. 

 

Variabel yang diteliti 

adalah: 

Pengetahuan 

pelanggan, kepuasan 

Kuantitatif, 

Mediating 

Regression 

Analysis 

(MRA), SPSS 

Hasil penelitian 

mengungkapkan 

bahwa 

pengetahuan 

pelanggan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

 

Pengetahuan 

pelanggan 

mampu 

memoderasi 

pengaruh 

kepuasan 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

pelanggan, loyalitas 

pelanggan 

 

H1= Pengetahuan 

pelangan berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan pelanggan 

 

H2= Pengetahuan 

pelanggan 

memoderasi pengaruh 

kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

pelanggan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

Norman et al., 

(2010) 

The impact of 

positivity and 

transparency on 

trust in leaders 

and their 

perceived 

effectiveness 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menginvestigasi 

pengaruh kepuasan 

pelanggan terhadap 

kepercayaan 

pelanggan. 

 

Variabel yang diteliti 

adalah: 

Kepuasan pelanggan, 

kepercayaan 

pelanggan 

 

H= Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

Kuantitatif, 

Analisis 

Regressi, SPSS 

Hasil penelitian 

mengungkapkan 

bahwa kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

kepercayaan 

pelanggan 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

terhadap kepercayaan 

pelanggan 

Mat Dawi et al., 

(2018) 

The influence of 

service quality 

on customer 

satisfaction and 

customer 

behavioral 

intentions by 

mediating role of 

switching 

barriers in 

satellite pay TV 

market 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji hubungan 

kualitas layanan, 

kepuasan pelanggan, 

perilaku minat televisi 

berbayar dimoderasi 

oleh switching 

barriers dalam 

memprediksi perilaku 

konsumen  

 

Variabel yang diteliti 

adalah: 

Kualitas layanan, 

kepuasan pelanggan, 

perilaku pelanggan 

Switching barrier 

 

H1 = Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan 

H2 = Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap pembelian 

ulang 

H3 = Kepuasan 

pelanggan 

Kuantitatif, 

Mediating 

Regression 

Analysis 

(MRA), SEM-

PLS 

Hasil penelitian 

mengungkapkan 

bahwa kualitas 

layanan 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

kepuasan dan 

perilaku 

konsumen 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

berhubungan positif 

terhdap rekomendasi 

H4 = Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kesediaan 

untuk pembayaran 

lebih 

Taufiqurrahman 

et al., (2020) 

The Effect Of 

Customer Value 

And Customer 

Relation On 

Customer 

Satisfaction And 

Its Impact On 

Customer 

Loyalty In Bank 

Aceh Syariah 

Sigli 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji faktor yang 

mempengaruhi 

loyalitas konsumen 

 

Variabel yang diteliti : 

Nilai pelanggan, 

hubungan pelanggan, 

kepuasan pelanggan 

dan loyalitas 

pelanggan 

 

Hipotesis : 

H1 = Nilai pelanggan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

H2 = Hubungan 

pelanggan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

H3 = Nilai pelanggan 

berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan 

Kuantitatif, 

SEM 

Hasil penelitian 

menunjukan : 

Nilai pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepuasan 

pelanggan dan 

loyalitas 

pelanggan 

Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Akinbode 

Mosunmola et 

al., (2018) 

Assessing the 

Influence of 

Consumer 

Perceived Value, 

Trust and 

Attitude on 

Purchase 

Intention of 

Online Shopping 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menginvestigasi 

pengaruh nilai yang 

dirasakan konsumen 

pada kepercayaan dan 

sikap berbelanja 

online 

 

Variabel yang diteliti 

adalah : 

Percieved Utilitarian 

Value, Percieved 

Hedonic Value, 

kepercayaan, atittutde 

dan purchase 

intention 

H1 : Nilai utilitarian 

berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan 

 

H2 : Nilai Hedonic 

berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan 

H3 : Kepercayaan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap sikap 

berbelanja online 

konsumen 

 

H4 : Kepercayaan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

Kualitatif, SEM 

 

Hasil penelitian 

menunjukan : 

Utilitarian dan 

Hedonic Value 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepercayaan 

 

Kepercayaan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

sikap pelanggan 

melakukan 

belanja online 

Kepercayaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

minat dan niat 

pelanggan 

melakukan 

belanja online 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

terhadap minat dan 

niat berbelanja online 

 

Wan Jusoh et al., 

(2014) 

Customer 

Knowledge, 

Trust, Purchase 

Intention and 

Loyalty Among 

Policyholders in 

Takaful Industry 

 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji hubungan 

antara variabel 

pengetahuan 

pelanggan, purchase 

intention dan loyalitas 

pelanggan yang 

dimediasi oleh 

kepercayaan 

pelanggan pada 

asuransi Syariah 

Malaysia 

Variabel yang diteliti : 

Pengetahuan 

pelanggan, 

kepercayaan,purchase 

intention, loyalitas 

pelanggan 

H1 : Pengetahuan 

pelanggan secara 

positif terkait dengan 

kepercayaan 

H2 : Kepercayaan 

secara positif 

berhubungan dengan 

purchase intention 

H3 : Kepercayaan 

secara positif 

berhubungan dengan 

loyalitas konsumen 

Kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

SEM 

Hasil penelitian 

menunjukan : 

Pengetahuan 

pelanggan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kepercayaan 

konsumen 

Pengetahuan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

purchase 

intention melalui 

kepercayaan 

Pengetahuan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

melalui 

kepercayaan 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

H4 : Efek dari 

pengetahuan 

pelanggan terhadap 

purchase intention 

yang dimediasi oleh 

kepercayaan 

 

Asteria 

Norhermaya 

(2018) 

analisis 

pengaruh 

kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

kepercayaan dan 

loyalitas 

pelanggan untuk 

meningkatkan 

minat beli ulang 

(studi pada 

online 

store 

lazada.co.id) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji hubungan 

antara variabel 

kepuasan pelanggan 

terhadap kepercayaan 

dan loyalitas 

pelanggan guna 

meningkatkan minat 

beli ulang pelanggan 

pada salah satu e-

commerce 

Variabel yang diteliti : 

Kepuasan pelanggan, 

kepercayaan 

pelanggan, loyalitas 

pelanggan dan minat 

beli ulang 

Hipotesis : 

H1 : Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

terhadap kepercayaan 

pelanggan 

H2 : Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh secara 

Maximum 

likehood 

analysis, SEM 

 

Hasil penelitian 

menunjukan : 

Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kepercayaan dan 

loyalitas 

pelanggan 

Kepercayaan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

minat beli ulang 

Loyalitas 

pelanggan 

berpengaruh 

positif terhadap 

minat beli ulang 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

positif terhadap 

Loyalitas pelanggan 

H3 : Kepercayaan 

pelanggan 

berpengaruh secara 

positif terhadap Minat 

beli ulang. 

H4 : Loyalitas 

pelanggan 

berpengaruh secara 

positif terhadap Minat 

beli ulang 

Suhendra dan 

Yulianto (2017) 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

terhadap Nilai 

Pelanggan 

dengan 

Kepuasan 

sebagai Variabel 

mediator 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji hubungan 

antara variabel 

kualitas layanan, nilai 

pelanggan dan 

kepuasan pelanggan 

Variabel yang diteliti : 

Kualitas layanan, nilai 

pelanggan dan 

kepuasan pelanggan 

 

H1 = Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan 

 

H2 = Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh positif 

Kuantitatif, 

Analisis Jalur / 

Path Analysis 

Hasil penelitian 

menunjukan : 

Kualitas layanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan dan 

nilai pelanggan 

 

Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

pelanggan 
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Peneliti Objek Penelitian Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

terhadap nilai 

pelanggan 

 

H3 = Kualitas layanan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

pelanggan 

 

 

Penentuan variabel bebas untuk mengukur tingkat kepercayaan pelanggan 

dalam penelitian ini mengacu pada beberapa jurnal penelitian terdahulu, seperti 

penelitian mengenai kepercayaan pelanggan yang dipengaruhi oleh kualitas 

layanan dalam jurnal Alhartey (2019), kepercayan pelanggan dipengaruhi oleh 

pengetahuan pelanggan seperti dalam jurnal Wan Jusoh et al., (2014), kepercayaan 

dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan seperti dalam jurnal Norman et al., (2010), 

kepercayaan dipengaruhi oleh nilai pelanggan seperti dalam jurnal Akinbode 

Mosunmola et al., (2018). Pada gambar 2.2 dapat dilihat hubungan dari penelitian 

ini dengan penelitian terdahulu sebagai sumber referensi ilmiah. 
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Gambar 2. 2 Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

2.8.  Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini menggunakan delapan hipotesis dan lima variabel atau objek 

pengamatan yaitu kualitas layanan, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, 

pengetahuan pelanggan dan kepercayaan. Pada masing-masing variabel akan 

dilakukan pengujian melalui hipotesis yang telah ditentukan yang tujuanya untuk 

membuktikan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon serta 

menganalisis seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel.  Berikut adalah 

gambar dari kerangka pemikiran pada penelitian ini : 



 

39 

 

 

Gambar 2. 3 Model Konseptual Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam metode penelitian ini akan dijelaskan tentang detail teknis pelaksanaan 

penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan 

penelitian menjadi lebih terstruktur dan komprehensif. Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah pemilihan justifikasi pendekatan penelitian yang paling tepat 

berdasarkan pada langkah -langkah kerja yang akan dilaksanakan dalam penelitian. 

Pada metode penelitian ini akan dijelaskan tentang gambaran mengenai tahapan 

penelitian, teknik sampling, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan 

penyajian data dan teknik analisis. Selanjutnya langkah-langkah dalam metode 

penelitian ini akan dibahas secara mendetail pada setiap sub bab agar dapat lebih 

mudah dipahami. 

 

3.1 Jenis dan Strategi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe explanatory 

digunakan dalam penelitian ini, dimana akan dijelaskan hubungan antara beberapa 

variabel yang diteliti. Metode survey dipilih sebagai alat bantu untuk melakukan 

wawancara kuesioner. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan belah lintang 

(crossectional), di mana variabel sebab dan akibat diteliti serta diukur dalam waktu 

yang bersamaan (Ferdinand, 2013).  

3.1.2 Strategi Penelitian 

Metode survei digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai strategi penelitian, dimana untuk memeperoleh data, peneliti menggunakan 

alat bantu berupa kuesioner. Metode penelitian survey dilakukan dengan tujuan 

memperoleh data dari tempat tertentu yang alamiah. 
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3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data dan Sumber data 

Data adalah kumpulan catatan terdiri dari fakta lapangan yang memberikan 

gambaran secara luas terkait dengan sebuah keadaan, kondisi, objek, situasi dan 

lainnya. Data yang dikumpulkan tersebut dilakukan pengolahan sehingga 

membentuk sebuah informasi yang dapat mendukung analisis yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Proses pengumpulan data harus dilakukan dengan baik dan terstruktur 

agar data yang diperoleh sesuai dengan kriteria serta kebutuhan penelitian. Jika 

tahapan pengumpulan data telah dilalui maka maka akan diperoleh sumber data 

penelitian baik data primer maupun data sekunder 

1. Data primer 

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui 

kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan 

media lain secara realtime dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. 

Selain itu, data ini diambil melalui hasil diskusi dan wawancara kepada 

karyawan yang terkait dengan obyek penelitian (Ferdinand, 2013). 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis  secara tidak langsung 

atau melalui perantara, disini penulis berperan sebagai pihak kedua. Data 

sekunder dapat berupa data-data perusahaan atau data produk yang sudah ada 

sebelumnya. 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan dua 

cara yaitu pengumpulan data langsung (data primer) berupa kuesioner dan 

pengumpulan data tidak langsung (data sekunder) yang didapat dari perusahaan 

dalam hal ini data karakteristik pelanggan listrik di wilayah kerja PT PLN (Persero) 

UP3 Sidoarjo. Setelah data primer dan sekunder telah terkumpul diharapkan akan 

saling melengkapi serta mendukung hasil penelitian yang akan dilakukan. Berikut 

adalah rancangan data yang akan dikumpulkan peneliti untuk mendukung hasil 

penelitian :   

http://www.total.or.id/info.php?kk=condition
http://www.total.or.id/info.php?kk=object
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Tabel 3. 1 Sumber Data Penelitian 

Jenis Data Data yang diteliti 

Data Primer 
Hasil Kuesioner yang didasari 
dari variabel observasi atau 
indikator 

Data Sekunder 
Anomali kenaikan listrik 
pelanggan periode billing Mei 
s/d Juli tahun 2020 

 

3.2.3 Alur Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penlitian yang terstruktur dan sistematis maka pada 

penelitian ini dibuatlah sebuah alur penelitian seperti ditunjukan pada gambar 

diagram alir metode penelitian berikut : 
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Mulai

Studi Literatur

Studi Lapangan

Latar Belakang Permasalahan, Perumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian

Model penelitian dan 
Hipotesis

Penentuan Variabel 
Penelitian

Penentuan Sampling Meliputi Teknik, 
Jumlah dan Metode Pengumpulan Data

Pembuatan Kuisioner

Perbaikan Kuisioner
Valid dan
Reliabel ?

Pengumpulan Final Data

Kesimpulan Penelitian dan 
Rekomendasi

Selesai

yes

No

Persiapan Penelitian

Pembuatan Proposal

Pengambilan Data Lapangan

Pembuatan Laporan Penelitian

Uji Asumsi Klasik (SPSS)

Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis Model Fit (Amos)

Uji Hipotesis Penelitian

 

Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Malhotra (2005) menjelaskan bahwa populasi adalah seluruh elemen yang 

memiliki sifat atau karakteristik serupa sehingga dapat disatukan guna keperluan 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan PLN tarif rumah 

tangga non subsidi yang masuk ke dalam wilayah kerja PT PLN (Persero) UP3 

Sidoarjo dan mengalami kenaikan rekening listrik pada periode Bulan April, Mei 

dan Juni tahun 2020 sejumlah 37.598 pelanggan. 

Sampel adalah sub bagian populasi yang terlibat dalam penelitian. Sugiyono 

(2006) menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel ada 2 macam yaitu teknik 

probability sampling dan teknik non-probability sampling. Teknik probability 

sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dimana setiap unsur 

atau anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Pengambilan sampel pada teknik probability sampling dilakukan random atau acak 

dari populasi yang ada. Sedangkan teknik non-probability sampling adalah salah 

satu teknik pengambilan dimana setiap unsur atau anggota populasi tidak diberikan 

peluang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian, melainkan terdapat kriteria-

kriteria tertentu yang digunakan untuk menyortir. Penelitian ini menggunakan 

teknik non-probability sampling jenis purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel secara langsung dengan karakteristik sampel yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pelanggan memenuhi syarat sebagai sampel pada penelitian ini 

apabila pembayaran rekening listrik di bulan Mei, Juni dan Juli lebih dari seratus 

ribu rupiah. Pada penelitian ini menggunakan karakteristik purposive rekening 

pelanggan harus diatas seratus ribu rupiah dikarenakan rata-rata pelanggan yang 

melakukan keluhan yang tercatat pada aplikasi keluhan terpadu PT PLN (Persero) 

memiliki jumlah tagihan rekening diatas seratus ribu rupiah. 

3.3.1 Penentuan Jumlah Sampling 

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus sampling 

Slovin menurut Sugiyono (2011), rumus ini dipilih karena jumlah populasi 

penelitian sudah diketahui. Penggunaan rumus Slovin karena dalam penarikan 

sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan serta perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, 
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namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana. Berikut adalah 

rumus slovin untuk menentukan jumlah sampling pada penelitian : 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

 

Dimana : 

 n : Ukuran sampel / Jumlah responden 

 N : Jumlah Populasi 

 e : Tingkat error yang diharapkan (10%) 

 

Berdasarkan rumus Slovin maka sampel penelitian adalah : 

𝑛 =  
37.598

1 + 37.598 (0,1)2
 

𝑛 =  99,6 atau 100 sampel 

 3.4 Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Definisi operasional variabel dan indikator dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

No 
Nama 

Variabel 
Definisi Indikator 

1 Trust Ukuran terpenuhinya harapan 

terhadap kinerja sebuah 

produk dan kepuasan akan 

sebuah jasa yang diberikan 

kepada konsumen (Costabile 

(2001) dalam Suhardi, 2006, 

pp51-52) 

1. Integritas 

2. Reliabilitas 

3. Contact personel 

4. Physical 

environment 

2 Customer Value Pertukaran antara persepsi 

konsumen akan kualitas dan 

manfaat sebyag produk 

dengan pengorbanan yang 

dilakukan konsumen melalui 

1. Nilai emosional 

2. Nilai sosial 

3. Nilai kualitas 
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No 
Nama 

Variabel 
Definisi Indikator 

pembayaran harga produk 

(Monroe (1990) dalam 

Siringoringo (2018)) 

3 Customer 

Knowledge 

Tingkat pemahaman 

pelanggan akan sebuah 

perusahaan, kecenderungan, 

tujuan perusahaan dan 

kebutuhan perusahaan 

(Rollins et al., 2005) 

1. Subjective 

Knowledge 

2. Objective 

Knowledge 

3. Experience-based 

knowledge 

4 Customer 

Satisfaction 

Suatu keadaan dimana 

keinginan, kebutuhan dan 

harapan pelanggan dapat 

dicapai melalui sebuah 

produk yang dibeli konsumen 

(Fen dan Lian, 2007) 

1. Kepuasan pelanggan 

keseluruhan 

2. Konfirmasi harapan 

3. Minat pembelian 

ulang 

4. Kesediaan 

merekomendasikan 

5 Service Quality layanan merupakan sejumlah 

kegiatan interaksi 

berkelanjutan antara pemberi 

jasa dan konsumen untuk 

memberikan solusi terhadap 

masalah yang dihadapi 

konsumen, termasuk sumber 

daya fisik, sumber daya non 

fisik, keuangan serta elemen-

elemen lainya yang terlibat 

dalam pemenuhan layanan 

(Groonroos 1994) 

1. Bukti fisik 

2. Kehandalan 

3. Ketanggapan 

4. Jaminan 

5. Emphaty 

 

3.5 Rancangan Kuesioner 

Penyusunan rancangan kuesioner berfungsi untuk memudahkan peneliti 

dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada 

responden. Kuesioner harus dirancang dengan tepat dan mudah dipahami, sehingga 

responden tidak kesulitan dalam melakukan pengisian kuesioner tersebut. 
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Kuesioner penelitian  secara garis besar dibagi ke dalam dua bagian sesuai dengan 

data yang dibutuhkan, antara lain: 

1. Bagian Pertama 

Bagian pertama dari kuesioner adalah karakteristik demografi responden. 

Karakteristik demografi responden terdiri dari jenis kelamin, usia, 

pendidikan, pendapatan,tempat tinggal, pekerjaan, dan pola pemakaian 

listrik. Semua bagian ini merupakan pertanyaan multiple choice yang 

disesuaikan dengan kategori, kecuali tempat tinggal pertanyaan berupa open 

end question. 

2. Bagian Kedua 

Bagian kedua berupa respon dari instrumen pernyataan menggunakan skala 

likert. Pernyataan kuesioner pada penelitian ini disesuaikan dengan definisi 

variabel yang telah dibahas pada bab sebelumnya.  

 Pengukuran pada kuesioner ini adalah skala likert lima tingkat. Skala Likert 

atau Likert Scale adalah skala penelitian yang berfungsi untuk mengukur sikap serta 

pendapat masing-masing responden. Disini responden diminta untuk memberikan 

jawaban melalui tingkat persetujuan dari rangkaian pertanyaan yang telah disusun 

penulis. Skala Likert digunakan untuk pemberian skor indeks pada setiap 

pertanyaan. Menurut Ferdinand, (2013) metode pengukuran menggunakan Skala 

Likert dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden 

dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, 

“Ragu-Ragu”, “Tidak Setuju”, “Sangat Tidak Setuju” sesuai tabel 3.3 berikut : 

Tabel 3. 3 Skala Likert Penelitian 

Skala Likert Respon 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Kurang Setuju (KS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 
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3.6 Metode Analisis Data 

Tahapan selanjutnya setelah mendapatkan data primer maupun sekunder 

adalah melakukan analisis data. Analisis dilakukan untuk menjelaskan data yang 

telah diperoleh sehingga dapat lebih mudah dipahami dan akhirnya dapat ditarik 

kesimpulan dari keterkaitan variabel dalam hipotesis yang diajukan oleh peneliti. 

Untuk melakukan analisis pada penelitian ini digunakan metode SEM dengan 

bantuan software AMOS 2.6 untuk memodelkan dan pengkajian hipotesis. 

3.6.1 Uji Asumsi klasik 

 Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi apabila 

sebuah penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda berbasis ordinary 

least square (OLS). Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah 

hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya 

heteroskedastisitas dan multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan pada beberapa penelitian adalah uji normalitas, uji linearitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas , dan uji heteroskedastisitas. Apabila penelitian 

sudah memenuhi uji asumsi klasik maka penelitian dapat dilanjutkan untuk 

pengujian selanjutnya. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu 

model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak 

berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. 

Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% 

atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 

maka data tidak memiliki distribusi normal. Uji normalitas juga dapat 

menggunakan pengamatan secara visual pada grafik normal probability plot, 

apabila titik data menyebar di sekitar garis diagonal maka data dapat dikatakan 

berdistribusi normal 
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b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pengujian 

multikolinearitas merupakan pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. 

Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada 

sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-

hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan 

linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. 

Menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat 

diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai 

cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

dibawah 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi 

ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier 

berganda, yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel 

terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat 

pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian 

yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

d. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan pada  uji asumsi klasik untuk menjelaskan apakah suatu 

model penelitian penguji memiliki hubungan linear atau tidak. Apabila suatu model 
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penelitian tidak diketahui hubungannya memiliki sifat linear atau tidak, maka uji 

linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan 

tersebut memiliki sifat linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk 

mengkonfirmasi  sifat linear antara dua variable yang dijustifikasi secara teori 

sesuai atau tidak dengan hasil observasi yang ada. Uji linearitas secara umum dapat 

diuji menggunakan uji Ramsey Test atau Lagrange Multiplier. 

3.6.2 Pengolahan Data Pendahuluan 

• Uji Validitas 

Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

metode teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA). CFA merupakan metode 

yang digunakan untuk menguji seberapa baik variabel yang diukur dapat 

mewakili construct atau faktor yang terbentuk sebelumnya. Dalam CFA, 

terdapat dua macam variabel yaitu variabel laten dan variabel indikator. 

Variabel laten (latent variable) adalah variabel yang tidak dapat diukur secara 

langsung, tetapi dapat dibentuk dan dibangun oleh variabel-variabel lain yang 

dapat diukur dan variabel tersebut adalah variabel indikator (Hair, Black, 

Babin, dan Anderson, 2010). 

 

• Uji Reliabilitas 

Pada uji realibilitas digunakan pengujian reliabilitas konstruk (Construct 

Reliability) dan pengujian Variance Extracted (VE). Pengujian reliabilitas ini 

bertujuan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan 

dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian bersifat reliable 

atau menguji apakah kuisioner yang diberikan kepada responden  sudah 

relatif konsisten. Berikut adalah rumusan yang digunakan untuk melakukan 

uji reliabilitas : 

𝐶𝑅 =
(∑ 𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)

2

(∑ 𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)
2

+  ∑𝜀𝑗
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𝑉𝐸 =
∑ 𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔

2

∑ 𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
2

+  ∑𝜀𝑗

 

Dimana : 

 CR   : Construct Reliability 

 VE  : Variance Extracted 

 Std. Loading : Korelasi antara indikator dengan konstruk laten 

 ε   : Error pengukuran 

3.6.3 Analisis Distribusi Frekuensi 

Pada penelitian ini digunakan analisis distribusi frekuensi untuk mengetahui 

indikator mana yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan akan digunakan sebagai 

masukan ke manajemen untuk dilakukan perbaikan terhadap item indikator 

tersebut. Analisis distribusi frekuensi juga dapat menggambarkan secara umum 

mengenai karakteristik responden dalam bentuk prosentase. 

Dengan menggunakan pengolahan hasil skor jawaban responden dapat 

diketahui rata-rata nilai setiap indikator pada variabel penelitian berdasarkan sikap 

konsumen, berikut rumus yang digunakan untuk melakukan pengolahan data skor 

jawaban responden : 

ӯ =
∑ 𝑓 𝑥 𝑠

𝑛
 

 Dimana : 

 ӯ  : Rerata 

 f  : Frekuensi jawaban 

 s : Skor jawaban (Skala Likert) 

 n  : Jumlah Sampel / Responden 

 

3.6.4 Analisis Structural Equation Model (SEM) 

Setelah data pendahuluan dan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dinyatakan valid dan realibel maka untuk mencapai tujuan penelitian data-data 

akhir dianalisis dengan menggunakan metode SEM sebagai berikut : 

1. Dilakukan pengembangan model berbasis teori, hal ini mengacu pada 

literatur-literatur yang telah dikemukakan pada bab II. Pada bab II terdapat 
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5 (lima) variabel laten yaitu Sevice Quality, Customer Knowledge, 

Customer Value, Customer Satisfaction dan Trust. 

2. Melakukan pengujian distribusi normalitas untuk memastikan bahwa data 

yang sudah dikumpulkan terdistribusi normal. 

3. Melakukan Confirmatory Factor Analysis (CFA), hal ini dilakukan guna 

menguji sebuah pengukuran model, apakah indicator-indikator yang 

ditentukan dapat menjelaskan sebuah konstruk atau tidak. 

4. Melakukan analisis persamaan structural untuk mengetahui hubungan dari 

setiap variabel menggunakan regresi yang ada pada metode SEM. 

5. Melakukan pengujian kelayakan model structural yang telah dibentuk, hal 

ini digunakan untuk menentukan variabel yang berpengaruh dan 

signifikansinya. 

6. Melakukan modifikasi terhadap model, hal ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel yang telah disebutkan pada poin 1. 

 

Gambar 3. 2 Simulasi Model Penelitian Menggunakan Software AMOS 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yaitu perusahaan listrik negara (PLN) wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

Berikut akan dipaparkan mengenai sejarah singkat PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo, 

visi dan misi perusahaan, serta layanan yang diberikan. 

4.1.1 Sejarah Singkat PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo 

 PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo merupakan salah satu unit pelaksana 

dibawah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur yang merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai Pemegang Izin Usaha 

Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU) melalui Undang-undang 

Nomor 30 tahun 2009. Pendirian PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo diawali pada 

tanggal 23 Oktober 1979, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 054/DIR/73, 

nama PLN eksploitasi diubah menjadi PLN Distribusi I/ Pembangkitan I, kemudian 

berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 012/DIR/1976 tanggal 25 Februari 

1976 diubah menjadi PLN Wilayah XII. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 

042/DIR/1928, nama PLN Wilayah XII diubah menjadi PLN Distribusi Jawa Timur 

UP3 Sidoarjo dengan tugas mengelola pendistribusian tenaga listrik di Kabupaten 

Sidoarjo dan sekitarnya. 

4.1.2 Visi dan Misi PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo 

a. Visi 

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan 

untuk Solusi Energi. 

b. Misi 

• Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 
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• Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

• Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

• Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

4.1.2 Jenis Layanan Kelistrikan PT PLN (Persero) 

 PT PLN (Persero) memiliki dua jenis layanan yang diberikan kepada 

konsumen yang telah dibahas di BAB 1 pendahuluan penelitian tesis ini yaitu 

layanan prabayar dan pascabayar. Pada layanan prabayar memberi keleluasaan bagi 

pelanggan untuk dapat mengatur pembiayaan atas pemakaian listrik pelanggan 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan, pada layanan ini pelanggan 

terlebih dahulu akan membeli token pulsa listrik untuk kemudian dapat digunakan. 

Sistem pascabayar adalah sebuah layanan dimana pelanggan bisa menggunakan 

listrik sesuai instalasi daya, dan tagihan akan diberikan kepada pelanggan untuk 

kemudian dibayar, maksimal di tanggal 20 setiap bulannya. 

4.2 Penyebaran dan Pengumpulan Data Kuesioner 

  Pada penelirian ini menggunakan 100 responden untuk menjelaskan 

pengaruh langsung ataupun mediasi antar variabel eksogen dan endogen. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung 

kepada pelanggan menggunakan fasilitas google form atau formulir online. 

Formulir online digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan 

efisiensi pelaksanaan survey. 

4.2.1 Karakteristik Responden Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo 

 Sampel penelitian ini adalah pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo 

yang mengalami lonjakan rekening pada masa awal pandemi Covid-19. Berikut 

identitas responden dari segi jenis kelamin, umur, Pendidikan terahir, pekerjaan, 

dan penghasilan disajikan dalam bentuk tabel : 
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Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki – Laki 78 78 % 

2. Perempuan 22 22 % 

Total 100 100 % 

       Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

 Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa responden terbanyak berjenis 

kelamin laki-laki yaitu berjumah 78 orang atau 78 %, sementara sisanya sejumlah 

22 orang atau 22 % berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 4. 2 Rentang Usia Responden 

No Rentang Umur Jumlah Persentase 

1. 20 – 30 Tahun 2 2 % 

2. 31 – 40 Tahun 38 38 % 

3.  41 – 50 Tahun 55 55 % 

4.  > 51 Tahun 5 5 % 

Total 100 100 % 

       Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

Dari tabel 4.2, dapat dilihat bahwa responden terbanyak pada rentang usia 

41 – 50 tahun dengan persentase sebesar 55 % (55 responden), diikuti oleh rentang 

usia 31 – 40 tahun sebanyak 38 responden (38 %), kemudian rentang usia lebih dari 

50 tahun sebanyak 5 responden (5 %), sedangkan pada rentang usia 20 – 30 tahun 

hanya sebanyak 2 responden. 

Tabel 4. 3 Pekerjaan Responden 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1. PNS/ BUMN 31 31 % 

2. TNI/POLRI 11 11 % 

3. Pegawai Swasta 27 27 % 

4. Wiraswasta 22 22 % 

5.  Ibu Rumah Tangga 9 9 % 

Total 100 100 % 

       Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 
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Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa responden terbanyak memiliki 

pekerjaan sebagai PNS/BUMN yaitu sebanyak 31 responden (31%), kemudian 

pegawai swasta sebanyak 27 responden, wiraswasta sebanyak 22 responden, dan 

TNI/POLRI sebanyak 11 responden. Responden paling sedikit adalah Ibu Rumah 

Tangga yaitu sebanyak 9 orang. 

Tabel 4. 4 Rentang Penghasilan Responden 

No Rentang Penghasilan Jumlah Persentase 

1. < Rp 2.500.000,- 1 1 % 

2. Rp 2.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- 18 18 % 

3. Rp 5.000.000,- s/d Rp 8.000.000,- 40 40 % 

4. > Rp 8.000.000,- 41 41 % 

Total 100 100 % 

       Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

Rentang penghasilan responden sesuai dengan tabel 4.4 terbanyak adalah 

sebesar lebih dari Rp 8.000.000,- yaitu sebanyak 41 responden, kedua pada rentang 

Rp 5.000.000,- s/d Rp 8.000.000,- sejumlah 40 responden, ketiga  pada rentang      

Rp 2.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- sejumlah 18 responden, selanjutnya pada rentang 

kurang dari Rp 2.500.000,- sejumlah 1 responden.  

Tabel 4. 5 Rata-rata Tagihan Rekening Listrik Responden 

No Rekening Listrik Jumlah Persentase 

1. Rp 100.000,- s/d Rp 300.000,- 21 21 % 

2. Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,- 42 42 % 

3. > Rp 500.000,- 37 37 % 

Total 100 100 % 

       Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa pembayaran rekening rata-rata 

responden terbanyak pada rentang Rp 300.000,- s/d Rp 500.000,- sejumlah 42 

responden, > Rp 500.000,- sejumlah 37 responden, dan Rp 100.000,- s/d Rp 

300.000,- sejumlah 21 responden. 
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4.3 Item pertanyaan kuesioner 

  Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel maka dibutuhkan alat ukur 

berupa item pertanyaan yang dapat dimengerti oleh responden. Berikut adalah 

pertanyaan untuk setiap indikator yang digunakan pada penelitian ini : 

Tabel 4. 6 Pertanyaan Kuesioner 

Variabel 
Ind 

SEM 
Indikator Pertanyaan / Pernyataan 

Trust Tr1 Integritas Saya percaya bahwa PLN 

melakukan pengukuran 

pemakaian kwh secara akurat 

dan akuntabel 

Tr2 Reliabilitas Saya percaya bahwa PLN dalam 

menjalankan proses bisnisnya 

selalu berorientasi pada 

kepentingan pelanggan 

Tr3 Contact Personel Karyawan PLN memberikan 

pelayanan secara  maksimal 

kepada pelanggan dan bekerja 

sesuai dengan SOP yang berlaku 

Tr4 Physical 

Environtmen 

Saya percaya bahwa pandemi 

covid 19 tidak mempengaruhi 

sistem pengukuran pemakaian 

kwh oleh PLN 

Nilai 

Pelanggan 

CV1 Nilai Emosional Saya percaya bahwa PLN akan 

membawa pengaruh positif bagi 

kehidupan pelanggan 

CV2 Nilai Sosial Saya percaya bahwa produksi 

listrik PLN semakin ramah 

lingkungan selaras dengan 

program pemerintah terkait 

penggunaan green energy 

CV3 Nilai Kualitas Besarnya tagihan PLN sesuai 

dengan konsumsi listrik di rumah 

Pengetahuan 

Pelanggan 

CK1 Subjective 

Knowledge 

Saya memahami alasan kenaikan 

tagihan karena banyaknya 

konsumsi listrik pada rumah 

tangga 

CK2 Objective 

Knowledge 

Saya mengetahui dan merasa 

puas dengan tarif listrik per kwh 

yang ditetapkan PLN 



 

58 

 

Variabel 
Ind 

SEM 
Indikator Pertanyaan / Pernyataan 

CK3 Experience-based 

knowledge 

Saya yakin bahwa tidak terdapat 

perbedaan perhitungan rekening 

sebelum dan pada saat pandemi 

Kepuasan 

Pelanggan 

CS1 Kepuasan pelanggan 

keseluruhan 

Saya puas dengan hasil 

perhitungan rekening listrik oleh 

PLN 

CS2 Konfirmasi harapan Proses perhitungan rekening di 

PLN sudah sesuai dengan 

ekspektasi saya 

CS3 Minat pembelian 

ulang 

Saya tidak mengurangi konsumsi 

listrik di tengah issue kenaikan 

tarif listrik pada saat pandemi 

CS4 Kesediaan 

merekomendasikan 

Saya ingin berbagi informasi 

mengenai proses perhitungan 

rekening listrik PLN kepada 

kerabat/tetangga/keluarga/rekan 

kerja 

Kualitas 

Layanan 

SQ1 

 

Bukti fisik Saya sering melihat atau 

mendengar informasi mengenai 

produk baru/layanan/kebijakan 

PLN 

SQ2 Kehandalan Saya merasa tingkat frekuensi 

padam listrik PLN berkurang 

dari waktu ke waktu 

SQ3 Ketanggapan Keluhan yang saya sampaikan ke 

pihak PLN cepat ditangani 

SQ4 Jaminan Saya yakin bahwa tidak ada 

proses subsidi silang dalam 

perhitungan rekening listrik PLN 

di masa pandemi 

SQ5 Empathy Karyawan PLN mampu 

memahami keluhan pelanggan 

secara mendalam dan  

dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan 

  Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan Skala Likert 5 

kategori yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang terjadi dan hubunganya 

dengan masing-masing indikator. 
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4.4 Uji Kualitas Data 

 Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data 

yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk menghasilkan data 

yang berlaku. Adapaun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam 

penelitian ini adalah uji asumsi klasik, validitas dan reliabilitas, serta evaluasi 

outlier data. 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi apabila 

sebuah penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda berbasis ordinary 

least square (OLS).  Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik menggunakan 

normalitas data, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan linearitas. 

a. Uji Normalitas 

 Agar data dapat diolah lebih lanjut dalam pemodelan SEM, maka hal yang 

perlu diperhatikan adalah sebaran data. Sebaran data harus dilakukan analisis 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah asumsi normalitas data sudah terpenuhi. 

Normalitas data umumnya dapat diuji dengan metode statistik atau dapat juga 

dilakukan dengan melihat gambar histogram. 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian normalitas data dengan 

menggunakan alat bantu SEM-Amos, pertama pengujian setiap variabel dilakukan 

atau disebut juga dengan univariate selanjutnya pengujian secara bersama-sama 

atau multivariate. 

Tabel 4. 7 Critical Ratio data Pada Software Amos 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

Tr4 3,000 5,000 ,091 ,371 -,405 -,826 

Tr3 3,000 5,000 ,022 ,090 -,387 -,791 

Tr2 3,000 5,000 -,230 -,940 -,812 -1,658 

Tr1 3,000 5,000 -,230 -,940 -,812 -1,658 

CK3 3,000 5,000 -,421 -1,720 -,715 -1,460 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

CK2 3,000 5,000 -,238 -,972 -,614 -1,254 

CK1 3,000 5,000 -,348 -1,422 -,677 -1,382 

CS1 3,000 5,000 -,099 -,403 -,651 -1,328 

CS2 3,000 5,000 ,009 ,039 -,689 -1,406 

CS3 3,000 5,000 ,077 ,314 -,611 -1,248 

CS4 3,000 5,000 -,067 -,272 -,622 -1,270 

CV3 2,000 5,000 -,131 -,535 -,811 -1,655 

CV2 2,000 5,000 ,138 ,562 -,779 -1,591 

CV1 2,000 5,000 -,247 -1,007 -,588 -1,199 

SQ1 3,000 5,000 -,131 -,535 -,493 -1,006 

SQ2 3,000 5,000 -,011 -,045 -,143 -,291 

SQ3 3,000 5,000 -,084 -,345 -,401 -,819 

SQ4 3,000 5,000 -,003 -,013 -,551 -1,124 

SQ5 3,000 5,000 -,067 -,272 -,622 -1,270 

Multivariate      28,573 5,057 

 

Pada tabel 4.7 hasil pengujian normalitas data menggunakan SEM-Amos 

diketahui nilai C.R. hasil uji normalitas univariate tidak ada yang lebih besar dari ± 

2,58 (Ferdinand, 2013), oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa distribusi data yang 

digunakan adalah normal. Sebaliknya untuk pengujian multivariate hasilnya data 

tidak terdistribusi normal dengan nilai C.R. 4,057, hal ini menurut (Abdurakhman 

dan Isnayanti, 2019) tidak tidak menjadi masalah dikarenakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik estimasi dalam model maximum likelihood estimation (MLE) 

maka walaupun distribusi datanya tidak normal, masih dapat menghasilkan good 

estimate sehingga data layak digunakan dalam estimasi selanjutnya. Untuk 

melakukan pengujian normalitas multivariate dapat dilihat secara visual 

menggunakan P Plot pada aplikasi SPSS, berikut adalah gambar P Plot pada 

pengujian: 
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Gambar 4. 1 P-P Plot Data Penelitian 

 Berdasarkan gambar 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa hasil p-p plot data 

menunjukkan pola mengikuti garis normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

secara visual bahwa data yang digunakan pada penelitian ini telah berdistribusi 

normal multivariat, hal ini diperkuat dengan hasil pengujian One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan hasil signifikasnsi 0,983. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilihat dengan membandingkan 

antara toleransi hitung data dan nilai variance inflation factor (VIF). Berikut adalah 

hasil pengujian multikolinearitas: 
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

SrvQual 0,85 1,18 

CustValue 0,54 1,85 

CustKnowledge 0,55 1,81 

CustSatisf 0,62 1,62 

 

Pada tabel 4.8 dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas pada data penelitian, hal dikarenakan terpenuhinya nilai toleransi 

> 0,1 dan nilai  variance inflation factor (VIF) < 10 untuk semua variabel penelitian. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini pengujian gejala heteroskedastisitas dilihat dengan 

menganalisa titik gambar scatterplots dan uji glejser. Berikut adalah hasil pengujian 

heteroskedastisitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Scatterplots Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Pada gambar 4.2 dapat dilihat tidak ada pola yang jelas (bergelombang atau 

melebar hingga menyempit) serta titik-titik data menyebar diatas dan dibawah 
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angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa pada data penelitian tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 4. 9 Hasil Uji Glejser 

Variabel 
Nilai 

Ambang 
Sig. Abs Res 

SrvQual >0,05 0,84 

CustValue >0,05 0,72 

CustKnowledge >0,05 0,69 

CustSatisf >0,05 0,73 

 

Pengujian Glejser digunakan untuk memperjelas apakah terdapat gejala 

heteroskedastisitas, pada tabel diatas nilai signifikansi absolute residual > 0,05 hal 

in dapat diartikan bahwa pada penelitian tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Linearitas 

Pada penelitian ini uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut hasil dari 

uji linearitas: 

Tabel 4. 10 Hasil Uji Linearitas 

Variabel 
Nilai 

Ambang 

Sig. Deviation 

from Linearity 

Trust - SrvQual >0,05 0,57 

Trust - CustValue >0,05 0,52 

Trust - CustKnowledge >0,05 0,06 

Trust - CustSatisf >0,05 0,08 

 

Berdasarkan  uji linearitas yang dapat dilihat pada tabel 4.10, diketahui 

bahwa nilai siginifikansi deviation from linearity > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan 

variabel terikat pada penelitian ini. 
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4.4.2 Evaluasi Outliers 

 Pemeriksaan terhadap outlier perlu dilakukan untuk mencegah asumsi 

normal multivariat tidak terpenuhi. Deteksi outlier pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan nilai Jarak Mahalanobis. Jarak Mahalanobis yang lebih besar 

dari Chi-square tabel dikatakan sebagai observasi yang outlier. Observasi yang 

terdeteksi sebagai outlier disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 11 Nilai Mahalanobis d-squared 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

50 35,081 ,014 ,747 

87 34,556 ,016 ,470 

89 33,807 ,019 ,306 

38 32,148 ,030 ,355 

98 31,691 ,034 ,251 

62 31,306 ,037 ,171 

22 29,599 ,057 ,346 

76 29,459 ,059 ,239 

59 29,403 ,060 ,145 

 Evaluasi multivariate outliers juga dapat menggunakan acuan nilai 

mahalanobis distance dengan membandingkannya terhadap nilai chi square tabel. 

Nilai chi square dengan 19 indikator dan tingkat p < 0,05 adalah 38,523, serta nilai 

mahalanobis distance tertinggi sebesar 35,081 < 38,523 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multivariate outliers. 

4.5 Analisis Tabel Distribusi Frekuensi 

4.5.1 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Service Quality 

 Kualitas layanan didefinisikan sebagai penilaian pelanggan terhadap sebuah 

layanan yang diukur melalui perbandingkan antara kualitas layanan yang 

diharapkan terhadap kualitas yang mereka telah terima Gronroos (1994). Alharthey, 

(2019) berpendapat bahwa kualitas layanan yang diberikan harus dapat membuat 

konsumen merasa terpuaskan secara maksimal, dalam rangka memberikan 

kepuasan maksimal pemberi jasa harus memberikan layanan sesuai fungsi 

pelayanan tersebut. 
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Berdasarkan hasil pengolahan distribusi frekuensi pada variabel Service 

Quality dapat diketahui tanggapan 100 responden pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Service Quality 

Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total Rerata 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

SQ1 0 0 0 0 11 11 59 59 30 30 419 4,19 

SQ2 0 0 0 0 11 11 65  65 24 24 413 4,13 

SQ3 0 0 0 0 9 9 61 61 30 30 421 4,21 

SQ4 0 0 0 0 5 5 61 61 34 34 429 4,29 

SQ5 0 0 0 0 5 5 59 59 36 36 431 4,31 

Rerata Total 2.113 4,22 

Keterangan : 

SQ1 = Pengenalan atau promosi terhadap produk baru/layanan/kebijakan dari PLN 

SQ2 = Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan pasokan tenaga listrik ke pelanggan 

SQ3 = Kecepatan petugas PLN dalam menangani keluhan pelanggan 

SQ4 = Keyakinan pelanggan bahwa tidak ada proses subsidi silang pada rekening PLN 

SQ5 = Pemahaman insan PLN terhadap kebutuhan pelanggan 
Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

 Berdasarkan tabel 4.12 di atas diketahui bahwa nilai rerata total skor 

variabel Service Quality adalah 4,22, hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan 

yang dimiliki sangat tinggi dikarenakan berada pada skala kategori 4 dan 5. Item 

pertanyaan dengan nilai rerata tertinggi di atas nilai rerata total adalah item 

pertanyaan SQ5 yaitu pemahaman pegawai atau insan PLN terhadap kebutuhan 

pelanggan. Hal ini menunjukan bahwa PLN telah berhasil untuk memahami 

kebutuhan kelistrikan pelanggan baik produk berupa listrik dan jasa berupa 

pelayanan terhadap konsumen. Sedangkan untuk item pertanyaan yang masih 

berada di bawah nilai rerata total adalah SQ2 yaitu meningkatnya kualitas 

pelayanan penyediaan pasokan tenaga listrik ke pelanggan. Hal ini menunjukan 

bahwa pelanggan PLN masih menganggap bahwa intensitas terjadinya 

pemadaaman listrik di wilayah mereka masih tergolong tinggi sehingga perlu 

dilakukan perbaikan terhadap kehandalan listrik di pelanggan. 

4.5.2 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Customer Knowledge 

Pengetahuan pelanggan adalah pengetahuan yang berkaitan dengan 

pemahaman akan kebutuhan dan selera konsumen terhadap sebuah barang atau jasa 
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pada masa sekarang ataupun masa mendatang (Abadan dan Kristaung, 2018), 

artinya perusahaan harus tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. 

Menurut Gebert et al. (2003) dalam Jusoh (2014), pengetahuan pelanggan dapat 

dikelompokan menjadi tiga jenis, pertama adalah pengetahuan dari pelanggan, 

pengetahuan untuk pelanggan dan pengetahuan mengenai pelanggan. 

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi frekuensi pada variabel Customer 

Knowledge dapat diketahui tanggapan 100 responden pada tabel 4.13 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 13 Distribusi Frekuensi Variabel Customer Knowledge 

Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total Rerata 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

CK1 0 0 0 0 9 9 51 51 40 40 431 4,31 

CK2 0 0 0 0 9 9 55  55 36 36 427 4,27 

CK3 0 0 0 0 10 10 48 48 42 42 432 4,32 

Rerata Total 1.290 4,30 

Keterangan : 

CK1 = Pemahaman pelanggan terkait kenaikan tagihan listrik yang diakibatkan oleh 

meningkatnya pemakaian listrik 

CK2 = Pelanggan mengetahui harga per kWh yang digunakan dasar untuk perhitungan 

rekening listrik 

CK3 = Pelanggan mengetahui tidak ada perbedaan perhitungan kWh sebelum dan pada saat 

pandemi 
Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui bahwa nilai rerata total skor 

variabel Customer Knowledge adalah 4,30, hal ini menunjukkan bahwa 

pengetahuan dan pemahaman pelanggan yang dimiliki sangat tinggi dikarenakan 

berada pada skala kategori 4 dan 5. Item pertanyaan dengan nilai rerata tertinggi di 

atas nilai rerata total adalah item pertanyaan CK3 yaitu pengetahuan pelanggan 

bahwa tidak ada perbedaan perhitungan rekening sebelum dan pada saat adanya 

pandemi COVID-19. Sedangkan untuk item pertanyaan yang masih berada di 

bawah nilai rerata total adalah CK2 yaitu pengetahuan pelanggan mengenai harga 

per kWh yang digunakan untuk perhitungan rekening masih rendah. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat kekurangan informasi yang menyeluruh mengenai 

harga kWh setiap tarif daya pada layanan PLN. 
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4.5.3 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Customer Value 

Nilai pelanggan adalah kualitas sebuah produk yang dirasakan oleh 

konsumen dibandingkan dengan harga relatif produk yang dibuat oleh perusahaan. 

Nilai pelanggan dapat terbentuk melalui ikatan emosional antara konsumen dengan 

perusahaan melalui sebuah produk barang atau jasa. Ikatan emosional yang baik 

antara perusahaan dan konsumen tentunya akan berdampak positif  bagi keduanya. 

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi frekuensi pada variabel Customer 

Value dapat diketahui tanggapan 100 responden pada tabel 4.14 sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Distribusi Frekuensi Variabel Customer Value 

Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total Rerata 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

CV1 0 0 4 4 27 27 45 45 24 24 389 3,89 

CV2 0 0 2 2 37 37 43  43 18 18 377 3,77 

CV3 0 0 5 5 32 32 39 39 24 24 382 3.82 

Rerata Total 1.148 3,83 

Keterangan : 

CV1 = Pelanggan sadar bahwa listrik PLN akan membawa dampak positif bagi kehidupan 

CV2 = Pelanggan mengetahui bahwa produksi listrik di PLN semakin ramah lingkungan 

selaras dengan program green energy 

CV3 = Pelanggan menyadari tagihan listrik PLN sesuai dengan konsumsi listrik 
Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

 

 Pada tabel 4.14  diketahui bahwa nilai rerata total skor variabel customer 

value adalah 3,83, hal ini menunjukan bahawa tingkat nilai pelanggan memiliki 

nilai rerata paling rendah diantara variabel lainya dalam penelitian ini hal ini 

dikarenakan pelanggan PLN rata-rata belum mengetahui pentingnya energi baru 

terbarukan (EBT) untuk kelangsungan energi masa depan.Energi terbarukan sangat 

penting untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

karbon hasil pembakaran energi konvensional. 

 Selanjutnya untuk item pertanyaan dengan nilai rerata tertinggi diatas nilai 

rerata total adalah item pertanyaan CV1 yaitu pelanggan meyakini bahwa listrik 

PLN akan berdampak positif bagi kehidupan. Hal ini menunjukan bahwa PLN telah 

berhasil untuk memberikan value atas produk listrik yang baik kepada pelanggan. 
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Sedangkan untuk item pertanyaan yang masih berada di bawah nilai rerata total 

adalah CV2 yaitu pengetahuan pelanggan mengenai bahan baku produksi listrik 

PLN yang sudah mengedepankan renewable energy atau energi yang ramah 

lingkungan. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat indonesia akan 

green energy masih rendah sehingga mereka cenderung tidak memperdulikan 

bahan baku produksi listrik, namun hanya fokus pada ketersediaan dan manfaat dari 

produksi listrik tersebut. 

4.5.4 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Customer Satisfaction 

 Fen dan Lian, (2007) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

kondisi dimana keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan dapat dicapai melalui 

sebuah produk yang dibeli. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan adalah gambaran 

perasaan konsumen seperti kecewa atau senang setelah melakukan transaksi 

pembelian sebuah produk. 

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi frekuensi pada variabel Customer 

Satisfaction dapat diketahui tanggapan 100 responden pada tabel 4.15 sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 15 Distribusi Frekuensi Variabel Customer Satisfaction 

Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total Rerata 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

CS1 0 0 0 0 5 5 58 58 37 37 432 4,33 

CS2 0 0 0 0 4 4 60  60 36 36 430 4,30 

CS3 0 0 0 0 4 4 62  62 34 34 432 4,32 

CS4 0 0 0 0 5 5 59 59 36 36 431 4,31 

Rerata Total 1725 4,31 

Keterangan : 

CS1 = Pelanggan merasa puas dengan sistem perhitungan listrik PLN 

CS2 = Perhitungan listrik yang dilakukan oleh PLN sesuai dengan ekspektasi pelanggan 

CS3 = Pelanggan tidak mengurangi konsumsi listrik di tengah adanya isu kenaikan listrik 

akibat dari Pandemi 

CS4 = Pelanggan bersedia untuk membagikan informasi mengenai produk dan layanan baru 

dari PLN 
Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 
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 Pada tabel 4.15  diketahui bahwa nilai rerata total skor variabel nilai 

pelanggan adalah 4,31, hal ini menunjukan bahawa tingkat kepuasan pelanggan 

akan pelayanan PLN bagus karena berada pada skala kategori 4 dan 5. Item 

pertanyaan dengan nilai rerata tertinggi diatas nilai rerata total adalah item 

pertanyaan CS1 yaitu pelanggan merasa puas dengan sistem perhitungan listrik 

PLN. Hal ini membuktikan bahwa PLN berhasil untuk membuat pelanggan merasa 

puas dengan sistem perhitungan pemakaian listrik. Sebelumnya terdapat kenaikan 

keluhan pelanggan terkait rekening dan setelah pelanggan diberikan edukasi, 

informasi dan penjelasan mengenai proses perhitungan listrik pelanggan merasa 

puas. Sedangkan untuk item pertanyaan yang masih berada di bawah nilai rerata 

total adalah CS2 yaitu kesesuaian antara ekspektasi perhitungan listrik pelanggan 

dengan sistem perhitungan listrik PLN. 

4.5.5 Tabel Distribusi Frekuensi Variabel Trust 

Kepercayaan adalah kerelaan seseorang untuk menyerahkan sesuatu pada 

orang atau institusi yang menurut mereka dapat dipercaya, hal ini akan terjadi 

apabila ada integritas antar kedua pihak yang saling mempercayai satu dengan 

lainya (Morgan dan Hunt, 1994). Kepercayaan pelanggan juga menjadi salah hal 

yang mendapatkan perhatian khusus dari manajemen PT PLN (Persero) selaku 

salah satu badan usaha milik negara (BUMN) karena sikap percaya dari pelanggan 

akan dapat merepresentasikan kepercayaan mereka pula terhadap pemerintahan. 

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi frekuensi pada variabel Trust dapat 

diketahui tanggapan 100 responden pada tabel 4.16 sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 16 Distribusi Frekuensi Variabel Trust 

Item 

Pertanyaan 

Skor 

Total Rerata 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Tr1 0 0 0 0 4 4 53 53 43 43 439 4,39 

Tr2 0 0 0 0 4 4 53 53 43 43 439 4,39 

Tr3 0 0 0 0 6 6 63  63 31 31 425 4,25 

Tr4 0 0 0 0 5 5 64 64 31 31 426 4,26 

Rerata Total 1725 4,32 
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Keterangan : 

Tr1 = Pelanggan percaya bahwa pengukuran pemakaian kWh dilakukan secara akurat dan 

akuntabel 

Tr2 = Pelanggan percaya bahwa setiap menjalankan proses bisnis PLN selalu berorientasi 

kepada pelanggan 

Tr3 = Karyawan PLN memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dan bekerja 

sesuai dengan SOP yang berlaku 

Tr4 = Pelanggan percaya bahwa pandemi tidak mempengaruhi sistem pengukuran pemakaian 

kWh di pelanggan 
Sumber : Data primer yang diolah, (2021). 

 

Pada tabel 4.16  diketahui bahwa nilai rerata total skor variabel kepercayaan 

pelanggan adalah 4,32, hal ini menunjukan bahawa tingkat kepercayaan pelanggan 

terhadap PLN bagus karena berada pada skala kategori 4 dan 5. Item pertanyaan 

dengan nilai rerata tertinggi diatas nilai rerata total adalah item pertanyaan Tr1 yaitu 

kepercayaan pelanggan mengenai pengukuran pemakaian kWh oleh PLN dilakukan 

secara akurat dan akuntabel. Sedangkan untuk item pertanyaan yang masih berada 

di bawah nilai rerata total adalah Tr3 yaitu pemberian pelayanan oleh pegawai PLN 

terhadap pelanggan belum maksimal atau tidak sesuai dengan SOP. Hal ini berarti 

bahwa konsumen merasa pelayanan oleh pegawai PLN kurang optimal dan terdapat 

beberapa SOP yang tidak dilakukan atau terlewat pada saat pelaksanaan tugas. 

4.6 Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 

 Setelah data penelitian, variabel, dan model telah memenuhi persyaratan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji linearitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji linearitas  serta evaluasi outlier data selanjutnya yang 

dilakukan adalah analisis Structural Equation Modelling (SEM).  Pada pengujian 

SEM model penelitian diuji menggunakan program Amos-23 dengan acuan data 

responden kuesioner penelitian yang telah dikumpulkan. 

4.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian perlu dilakukan 

untuk melihat apakah item pertanyaan yang diberikan kepada responden valid dan 

reliabel sehingga data primer yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipercaya. 
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Pada pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 100 

sampel. Perhitungan validitas dan reliabilitas  dilakukan dengan software Amos. 

4.6.1.1 Uji Validitas 

 Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) 

menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan metode 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) seperti yang dijelaskan berikut: 

1. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

 Confirmatory Factor Analysis (CFA) adalah metode yang digunakan untuk 

menguji seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili konstruk atau faktor 

yang terbentuk sebelumnya. Dalam CFA, terdapat dua macam variabel yaitu 

variabel laten dan variabel indikator. Variabel laten (latent variable) adalah variabel 

yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dibentuk dan dibangun oleh 

variabel-variabel lain yang dapat diukur dan variabel tersebut adalah variabel 

indikator (Hair, Black, Babin, dan Anderson, 2010). 

a. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Service Quality 

 Analisis faktor konfirmatori variabel service quality pada penelitian ini 

dilakukan pada 5 variabel indikator yang membentuk variabel laten, berikut adalah 

hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 4. 17 Hasil CFA Variabel Service Quality 

No Indikator Estimate 

1 SQ 1 0,544 

2 SQ 2 0,581 

3 SQ 3 0,632 

4 SQ 4 0,663 

5 SQ 5 0,64 

 Pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai faktor loading (estimate) 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu, dapat 
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dijelaskan bahwa setiap indikator merupakan indikator yang signifikan untuk 

menjelaskan variabel service quality.  

b. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Customer Value 

 Analisis faktor konfirmatori variabel customer value pada penelitian ini 

dilakukan pada 3 variabel indikator yang membentuk variabel laten, berikut adalah 

hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 4. 18 Hasil CFA Variabel Customer Value 

No Indikator Estimate 

1 CV1 0,524 

2 CV2 0,564 

3 CV3 0,671 

 Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai faktor loading (estimate) 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa setiap indikator merupakan indikator yang signifikan untuk 

menjelaskan variabel customer value.  

c. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Customer Satisfaction 

 Analisis faktor konfirmatori variabel customer satisfaction pada penelitian 

ini dilakukan pada 4 variabel indikator yang membentuk variabel laten, berikut 

adalah hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 4. 19 Hasil CFA Variabel Customer Satisfaction 

No Indikator Estimate 

1 CS1 0,566 

2 CS2 0,397 

3 CS3 0,676 

4 CS4 0,371 

 Pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai faktor loading (estimate) 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa setiap indikator merupakan indikator yang signifikan untuk 

menjelaskan variabel customer satisfaction.  
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d. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Customer Knowledge 

 Analisis faktor konfirmatori variabel customer knowledge pada penelitian 

ini dilakukan pada 3 variabel indikator yang membentuk variabel laten, berikut 

adalah hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 4. 20 Hasil CFA Variabel Customer Knowledge 

No Indikator Estimate 

1 CK1 0,901 

2 CK2 0,748 

3 CK3 0,425 

 Pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai faktor loading (estimate) 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa setiap indikator merupakan indikator yang signifikan untuk 

menjelaskan variabel customer knowledge.  

e. Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Trus 

 Analisis faktor konfirmatori variabel customer trust pada penelitian ini 

dilakukan pada 4 variabel indikator yang membentuk variabel laten, berikut adalah 

hasil analisis yang disajikan dalam bentuk tabel : 

Tabel 4. 21 Hasil CFA Variabel Customer Trust 

No Indikator Estimate 

1 Tr1 0,707 

2 Tr2 0,701 

3 Tr3 0,622 

4 Tr4 0,681 

 Pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai faktor loading (estimate) 

menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai kritis 0,05. Oleh karena itu, dapat 

dijelaskan bahwa setiap indikator merupakan indikator yang signifikan untuk 

menjelaskan variabel customer trust.  
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4.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Terdapat 2 pendekatan yang bisa dilakukan untuk menilai reliabilitas model 

pengukuran yaitu uji contruct reliability dan variance extracted pada masing-

masing-masing variabel laten.  

 Reliabilitas konstruk atau construct reliability adalah ukuran konsistensi 

internal dari indikator-indikator sebuah variabel bentukan yang menunjukkan 

derajat dalam variabel yang dibentuk. Nilai konstruct reliability berasal dari kuadrat 

nilai total (sum) standard loading dibagi dengan kudrat nilai total standar loading 

ditambah dengan nilai sum error, seperti ditunjukan oleh formula berikut : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
( ∑𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

( ∑𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2 +  ∑ Ɛ𝑗
 

Dimana nilai standar loading berasal dari nilai standardized loading untuk tiap-tiap 

indikator (hasil output AMOS). Sedangkan eror (Ɛ) berasal dari pengukuran eror 

dari masing-masing indikator. Nilai batas (cut off) uji construct reliability diterima 

apabila nilainya > 0.70 (Wijanto, 2008). 

 Variance extracted adalah ukuran yang seberapa banyak jumlah varians dari 

indikator yang diektraksi oleh variabel yang dibentuk. Nilai variance extracted 

berasal dari nilai sum (total) kuadrat standard loading dibagi dengan nilai sum 

kuadrat standar loading ditambah nilai sum eror, seperti ditunjukan oleh formula 

berikut : 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

𝑆𝑡𝑑, 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2 + ∑ Ɛ𝑗
 

Nilai batas (cut off) uji variance extracted yang direkomendasikan > 0.50. Nilai 

variance Extracted (VE) > 0.50 menunjukkan bahwa jumlah varians dari indikator-

indikator yang diekstraksi oleh konstruk laten lebih banyak dibandingkan dengan 

varians erornya. 

 Barikut adalah hasil pengujian menggunakan software AMOS 23 dari data 

jawaban kuesioner yang diperoleh : 

Tabel 4. 22 Hasil Pengujian Reliabilitas Menggunakan Software Amos 
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Konstruk Indikator 

Standardize 

Factor 

Loading 

SFL 

Kuadrat 
Error (1-SFL2) [εj] 

Construct 

Reliability 

Variance 

Extracted 

Service 

Quality 

SQ1 0,742 0,551 0,449 

0,887 0,612 

SQ2 0,764 0,584 0,416 

SQ3 0,791 0,626 0,374 

SQ4 0,816 0,666 0,334 

SQ5 0,795 0,632 0,368 

∑SQ 3,908 3,059 1,941 

Customer 

Knowledge 

CK1 0,951 0,904 0,096 

0,868 0,691 
CK2 0,862 0,743 0,257 

CK3 0,652 0,425 0,575 

∑SQ 2,465 2,072 0,928 

Customer    

Value 

CV1 0,751 0,564 0,751 

0,809 0,586 
CV2 0,739 0,646 0,739 

CV3 0,804 0,804 0,804 

∑SQ 0 2,294 1,756 

Customer 

Satisfaction 

CS1 0,725 0,526 0,474 

0,801 0,503 

CS2 0,639 0,408 0,592 

CS3 0,813 0,661 0,339 

CS4 0,647 0,419 0,581 

∑SQ 2,824 2,014 1,986 

Trust 

Tr1 0,814 0,663 0,337 

0,893 0,677 

Tr2 0,813 0,661 0,339 

Tr3 0,81 0,656 0,344 

Tr4 0,853 0,728 0,272 

∑SQ 3,29 2,708 1,292 

 

 Berdasarkan hasil analisis diketahui nilai construct reliability (CR) > 0,7 

dan nilai variance extrac (VE) > 0,5, sehingga dapat dijelaskan variabel yang 

digunakan memiliki reliabilitas yang baik.  
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4.6.2 Analisis Model Fit Structural Equation Model (SEM) 

 

Gambar 4. 3 Analisis Model Fit Structural Equation Model (SEM) 

 Pada gambar 4.3 dapat dilihat hasil pengukuran fit model yang dilakukan 

dengan bantuan software Amos-23, analisis model fit pengukuran bertujuan untuk 

menetapkan model pengukuran yang tepat dan dapat secara baik menjelaskan 

tujuan dari penelitian yang dilakukan. Berikut adalah rincian hasil kriteria 

Goodness of Fit penelitian: 
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Tabel 4. 23 Hasil Uji Fit Model Penelitian 

Kriteria Goodness of 

Fit 

Hasil 

Uji 

Model 

Nilai 

Kritis 
Kesimpulan 

 

Sumber 

Absolute 

Fit Indices 

Probability 

Chi-square 
0,000  0,05 Poor fit 

 

Csquare/df 1,884  2,00 Good  fit 
Schermelleh-Engel, 

Moosbrugger,&Muller,2003 

GFI 0,786  0,90 Poor fit  

RMSEA 0,095  0,1 Marginal fit 
Browne&Cudeck, 1993; 

Ghozali, 2011 

Incremental 

Fit Indices 

TLI 0,863  0,95 Marginal fit 
Wijanto, 2008; 

Mustafa et al,.2012 

CFI 0,883  0,95 Marginal fit 
Wijanto,2008; 

Mustafa et al,.2012 

Parsimony 

Fit Indices 
AGFI 0,722  0,90 Poor fit 

 

 Tahap pengujian selanjutnya dalah menguji fit model dari penelitian, pada 

tabel 4.16 dapat dilihat bahwa terdapat empat kriteria good of fit yang terpenuhi. 

Kriteria pertama adalah C-square/df dengan nilai 1,884, menurut Schermelleh-

Engel et al,. (2003) dalam Adam (2018) ukuran kriteria dikatakan good fit apabila 

berada pada rentang 0 ≤ Csquare/df ≤ 2, kedua kriteria Tucker-Lewis Index (TLI) 

dengan nilai 0,863, menurut Wijanto (2008)  dan (Mustafa et al., 2012) dalam Adam 

(2018) ukuran kriteria dikatakan marginal fit atau dapat diterima apabila berada 

pada rentang 0,8 ≤ TLI ≤ 0,9, ketiga kriteria Comparative Fit Index (CFI) dengan 

nilai 0,883, menurut Wijanto (2008) dan Mustafa et al,. (2012) dalam Adam (2018) 

ukuran kriteria dikatakan marginal fit atau dapat diterima apabila berada pada 

rentang 0,8 ≤ CFI ≤ 0,9, kriteria keempat adalah Root Mean Square Error of 
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Approximation (RMSEA) dengan nilai 0,095, menurut Browne&Cudeck (1993) 

dan MacCallum et al,. (2011) dalam Adam (2018) ukuran kriteria dikatakan 

marginal fit atau dapat diterima apabila berada pada rentang 0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,1. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka model dikatakan fit dan dapat dilakukan 

pengujian hipotesis. 

4.6.3 Uji Coefficient of Determination (R2 ) 

 Pengujian selanjutnya adalah dengan menentukan nilai R-Square atau 

coefficient of determination. Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa besar 

kekuatan prediksi dari variabel dependen terhadap variabel independen di dalam 

model penelitian. Tabel 4.24 berikut ini merupakan hasil uji R-Square: 

Tabel 4. 24 Hasil Uji R-Square 

Variabel Squared Mult. Correlation Keterangan 

Kepercayaan (Trust) 0.77 Moderate/Sedang 

 

 Berdasarkan hasil Uji R-Square, menunjukkan bahwa nilai dari variabel 

dependen Trust adalah sebesar 0.77, artinya menunjukkan bahwa Trust dapat 

dijelaskan sebesar 77% dari model penelitian, sedangkan 23% sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model yang diteliti. 

4.5.4 Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini dirumuskan delapan hipotesis dengan enam hipotesis pengaruh 

langsung dan dua hipotesis pengaruh mediasi atau bersifat perantara. Pada sub bab 

ini akan dilakukan pengujian apakah hipotesis baik pengaruh langsung dan tidak 

langsung tersebut dapat diterima atau ditolak. Untuk melakukan pengujian hipotesis 

pengaruh langsung menggunakan SEM-AMOS dan pengaruh tidak langsung atau 

perantara menggunakan sobel test. 

4.6.4.1 Pengaruh Langsung 

 Setelah semua asumsi dapat dipenuhi, selanjutnya akan dilakukan pengujian 

hipotesis sebagaimana diajukan pada bab sebelumnya. Pengujian 6 hipotesis 
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pengaruh langsung0020penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai Std Estimate 

yang menunjukan arah pengaruh dari suatu hubungan kausalitas dari hasil 

pengolahan SEM sebagaimana pada tabel 

Tabel 4. 25 Hasil Analisa Bootstrap Confidence Two Tailed Sig. Pengaruh Langsung 

Pengaruh Antar Variabel 
Std. 

Estimate 

Ket. Std 

Estimate 
CR Sig. Keterangan 

Service 

Quality 
→ 

Customer 

Value 
0,421 Positif 3,415 0,003 signifikan 

Service 

Quality 
→ 

Customer 

Satisfaction 
0,409 Positif 3,197 0,005 signifikan 

Customer 

Value 
→ Trust 0,464 Positif 3,925 0,002 signifikan 

Customer 

Satisfaction 
→ Trust 0,386 Positif 3,416 0,002 signifikan 

Customer 

Knowledge 
→ Trust 0,353 Positif 3,446 0,001 signifikan 

Service 

Quality 
→ Trust 0,233 Positif 2,458 0,081 signifikan 

 

1. Pengujian Hipotesis H1 : Pengaruh service quality terhadap customer value 

Pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa service quality berpengaruh positif terhadap 

customer value ditunjukan dengan nilai Std. Estimate 0,421 dan signifikan 

ditunjukan dengan nilai prob. 0,003 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 10% 

atau 0,10. Hasil Analisa menunjukan bahwa semakin baik servis PLN yang 

diberikan kepada pelanggan maka nilai yang didapatkan pelanggan atas listrik PLN 

juga semakin tinggi selaras dengan penelitian yang dilakukan Suhendra dan 

Yulianto (2017) yang menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan dalam menciptakan nilai pelanggan. PLN memberikan berbagai 

kemudahan seperti jadwal pemadaman,pengaduan gangguan listrik,transaksi 

pembayaran listrik prabayar dan pascabayar dan masih banyak lainya di aplikasi 

PLN mobile yang di release pada bulan November 2020 hal ini tentunya 

memberikan nilai lebih terhadap pelayanan PLN pada pelanggan. 
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2. Pengujian Hipotesis H2 : Pengaruh service quality terhadap customer 

satisfaction 

Pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa service quality berpengaruh positif terhadap 

customer satisfaction ditunjukan dengan nilai Std. Estimate 0,409 dan signifikan 

ditunjukan dengan nilai prob. 0,005 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 10% 

atau 0,1. Hasil Analisa menunjukan bahwa semakin baik servis PLN yang diberikan 

kepada pelanggan maka tingkat rasa puas yang diterima atau dirasakan pelanggan 

juga semakin tinggi selaras dengan penelitian yang dilakukan Mat Dawi et al., 

(2018) dan Alharthey, (2019) yang menyatakan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan.  Kepuasan 

pelanggan terhadap PLN di tengah isu kenaikan rekening listrik menjadi fokus 

perbaikan oleh manajemen dengan cara transformasi PLN yang mengedepankan 

kepuasan pelanggan dengan membekali pegawai-pegawai PLN dengan budaya 

AKHLAK (Amanah, Kompeten, Handal, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). 

3. Pengujian Hipotesis H3 : Pengaruh service quality terhadap Trust 

Pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa service quality berpengaruh positif terhadap 

trust ditunjukan dengan nilai Std. Estimate 0,233 dan signifikan ditunjukan dengan 

nilai prob. 0,081 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 10% atau 0,1. Hasil 

Analisa menunjukan bahwa semakin baik servis PLN yang diberikan kepada 

pelanggan maka kepercayaan pelanggan terhadap PLN semakin tinggi selaras 

dengan penelitian yang dilakukan Alharthey, (2019) yang menyatakan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan dan kepuasan 

pelanggan. Kecakapan pegawai PLN dalam memberikan penjelasan terhadap 

komplain yang diberikan oleh pelanggan terkait dengan isu kenaikan rekening 

listrik meningkatkan kepercayaan pelanggan, rata-rata pelanggan yang komplain 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelanggan terhadap PLN. 

4. Pengujian Hipotesis H4 : Pengaruh customer value terhadap Trust 

Pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa customer value berpengaruh positif terhadap 

trust ditunjukan dengan nilai Std. Estimate 0,464 dan signifikan ditunjukan dengan 
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nilai prob. 0,002 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 10% atau 0,1. Hasil 

Analisa menunjukan bahwa semakin tinggi nilai yang atau manfaat dari pemakaian 

listrik pelanggan PLN maka kepercayaan pelanggan terhadap PLN semakin tinggi 

selaras dengan penelitian yang dilakukan Mosunmola et al., (2018) yang 

menyatakan bahwa nilai pelanggan berpengaruh positif terhadap tingkat 

kepercayaan pelanggan. 

5. Pengujian Hipotesis H5 : Pengaruh customer satisfaction terhadap Trust 

Pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa customer satisfaction berpengaruh positif 

terhadap trust ditunjukan dengan nilai Std. Estimate 0,386 dan signifikan 

ditunjukan dengan nilai prob. 0,002 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 10% 

atau 0,1. Hasil Analisa menunjukan bahwa semakin puas pelanggan akan pelayanan 

yang diberikan PLN seperti munculnya aplikasi PLN mobile, maraknya edukasi 

layanan PLN di media masa, dan kerjasama PLN dengan beberapa e-commerce 

untuk memberikan rasa puas kepada pelanggan maka kepercayaan pelanggan 

terhadap PLN semakin tinggi selaras dengan penelitian yang dilakukan Asteria 

Norhermaya (2018) dan Norman et al., (2010) yang menyatakan bahwa tingkat 

kepuasan akan produk maupun jasa yang diberikan oleh produsen akan 

berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen. 

6. Pengujian Hipotesis H6 : Pengaruh customer knowledge terhadap Trust 

Pada tabel 4.25 dapat dilihat bahwa customer knowledge berpengaruh positif 

terhadap trust ditunjukan dengan nilai Std. Estimate 0,353 dan signifikan 

ditunjukan dengan nilai prob. 0,001 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 10% 

atau 0,1. Hasil Analisa menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman 

pelanggan terkait dengan kebijakan/sistem/produk yang diberikan oleh PLN 

maupun pemahaman PLN terhadap harapan pelanggan maka kepercayaan 

pelanggan terhadap PLN semakin tinggi selaras dengan penelitian yang dilakukan 

Jusoh et al., (2014) yang menyatakan bahwa Pengetahuan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Pelanggan PLN yang melakukan 

komplain rekening pada dasarnya belum memahami besaran harga tarif listrik yang 
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diberikan oleh PLN, mereka hanya berhitung berdasarkan perkiraan pemakaian 

listrik bulanan. Padahal secara surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) alat 

ukur sah yang disepakati antara pelanggan dan PLN untuk melakukan perhitungan 

pemakaian listrik adalah kWh meter. 

4.6.4.2 Pengaruh Tidak Langsung 

 Pada sub bab ini dijelaskan mengenai  pengaruh efek mediasi yang 

dilakukan oleh dua variabel yaitu customer value dan customer satisfaction 

terhadap variabel endogen trust. Menurut Sholihin et al. (2021) menjelaskan 

terdapat tiga tipe efek mediasi yaitu mediasi komplementer, mediasi kompetitif dan 

mediasi hanya pengaruh tidak langsung. Mediasi komplementer adalah pengaruh 

langsung dan tidak langsung keduanya signifikan dan memiliki arah yang sama, 

mediasi kompetitif adalah  pengaruh langsung dan tidak langsung keduanya 

signifikan dan memiliki arah yang berlawanan, sedangkan mediasi hanya pengaruh 

tidak langsung terjadi apabila pengaruh tidak langsung signifikan namun pengaruh 

langsungnya tidak signifikan. 

 Pengujian pengaruh tidak langsung antara variabel service quality kepada 

trust dimediasi variabel customer value dan customer satisfaction dilakukan dengan 

melihat nilai uji bootstrapping melalui tipe pengujian two-tailed significance pada 

software Amos. Berdasarkan pengujian maka didapatkan hasil seperti berikut: 

Tabel 4. 26 Hasil Analisa Bootstrap Confidence Two Tailed Sig. Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh 

Antar Variabel 
Variabel Mediasi 

Std. Estimate Sig. 

Direct 

Effect 

Indirect 

Effect 

Direct 

Effect 

Indirect 

Effect 

ServQual - 

Trust 

Cust. Value dan 

Cust Satisf 
0,233 0,353 0,081 0,001 

 Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada uji pengaruh tidak langsung 

sebesar 0,001 < 0,1, sehingga dapat dijelaskan service quality berpengaruh 

signifikan terhadap trust melalui variabel mediasi customer value dan customer 

satisfaction. Nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,353 sedangkan 

pengaruh langsung sebesar 0,233 keduanya signifikan dan memiliki arah pengaruh 

yang sama sehingga dapat dikatakan mediasi komplementer. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

Adanya kenaikan keluhan pelanggan yang diakibatkan oleh kebijakan PT 

PLN (Persero) yang melakukan perhitungan rekening rata-rata pada saat pandemi 

covid-19 menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

perhitungan rekening listrik di PT PLN (Persero) menurun. Menurut Mahendra dan 

Indiyani (2018) kepercyaan pelanggan dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk : 

1. Meminimalisasi adanya komplain, kepercayaan pelanggan memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa tidak puas 

dengan pelayanan perusahaan umumnya akan melakukan komplin terhadap 

perusahaan tersebut. 

2. Pelanggan yang percaya terhadap perusahaan akan berfikir positif terhadap 

produk (dalam penelitian ini berupa kebijakan PT PLN (Persero)) yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

Menurut Martin dan Subagiyo (2013) kepercayaan pelanggan berpengaruh 

terhadap niat beli sebuah produk barang atau jasa. Pelanggan PT PLN (Persero) 

terdiri dari pelanggan tegangan rendah, pelanggan tegangan menengah dan 

pelanggan tegangan tinggi. Umumnya pelanggan tegangan tinggi memiliki backup 

pembangkit sendiri yang beroprasi apabila terjadi kendala terhadap sistem 

kelistrikan di PLN, berdasarkan hal ini kepercayaan pelanggan menjadi penting 

dikarenakan apabila pelanggan tidak percaya kepada PLN maka pelanggan akan 

cenderung memanfaatkan pembangkit cadangan mereka sehingga penjualan listrik 

yang dilakukan oleh PLN menjadi terhambat. Mengacu terhadap penelitian yang 

dilakukan sebelumnya diatas, maka kepercayaan pelanggan sangat penting bagi PT 

PLN (Persero) untuk mencapai visi dan misi perusahaan salah satunya adalah 

menjadi perusahaan di bidang kelistrikan yang terkemuka nomor satu di asia 

tenggara dan mendongkrak konsumsi listrik pelanggan agar produksi listrik yang 

dilakukan oleh pembangkit PLN maupun IPP dapat terserap dengan baik. 
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 Berdasarkan hasil dari temuan penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

eksogen dan endogen maka dapat direkomendasikan beberapa implikasi kebijakan 

untuk manajemen yang dapat diberikan sebagai masukan bagi pihak manajemen PT 

PLN (Persero). Berikut adalah implikasi perusahaan yang tersusun pada tabel 4.25:  
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Tabel 4. 27 Implikasi Manajerial Penelitian 

Model 

Analisis 
Tujuan Temuan Kode Implikasi Manajerial 

Analisis 

Deskriptif 

Melihat potensi perbaikan yang 

harus dilakukan PLN dari 

variabel kualitas layanan 

Mayoritas responden menjawab bahwa 

intensitas terjadinya pemadaman listrik 

di wilayah mereka masih relatif tinggi  

01 PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo perlu melakukan evaluasi 

terkait dengan konfigurasi jaringan di wilayahnya dan 

melakukan pemeliharaan preventif pada setiap asset 

jaringan SR,TR dan TM yang dimiliki. 

 Melihat potensi  pelayanan yang 

harus dipertahankan PLN dari 

variabel kualitas layanan 

Mayoritas dari responden menyatakan 

bahwa insan/pegawai PLN sudah 

memahami kebutuhan pelayanan yang 

diinginkan pelanggan 

02 PT PLN (Persero) harus terus melakukan pengembangan 

terhadap SDM mereka berorientasi kepada pelayanan 

prima pelanggan yang didukung oleh aplikasi seperti PLN 

mobile, CRM, dan PLN-Web services. 

 Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya 

pengetahuan pelanggan 

Mayoritas dari responden tidak 

mengetahui harga per kWh yang harus 

dibayarkan ke PLN 

03 PT PLN (Persero) harus melakukan edukasi kepada 

pelanggan berkaitan dengan harga per kWh untuk setiap 

golongan tarif/daya kontrak, hal ini dapat di informasikan 

melalui Aplikasi PLN, struk pembelian/pembayaran dan 

media sosial lainya  
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Model 

Analisis 
Tujuan Temuan Kode Implikasi Manajerial 

 Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya nilai 

pelanggan 

Mayoritas responden tidak tahu dan 

kurang peduli dengan bahan baku 

pembuatan listrik berbahan dasar ramah 

lingkungan 

04 Edukasi mengenai pentingnya produksi listrik berbasis 

renewable energy perlu dilakukan tidak hanya oleh PT 

PLN (Persero) namun juga oleh seluruh stakeholder terkait 

seperti Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK), 

Kementrian ESDM, Kementrian BUMN karena renewable 

energy adalah harapan masa depan bangsa. 

 Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi rendahnya 

kepercayaan pelanggan 

Terdapat pegawai PLN yang bekerja 

tidak sesuai dengan SOP hal ini 

mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat/responden 

05 PT PLN (Persero) harus menekankan kepada seluruh 

pegawai untuk selalu mematuhi SOP sesuai dengan 

petunjuk teknis pekerjaan. Pada tahun 2021 komposisi 

pegawai organik dan tanaga alih daya (TAD) PT PLN 

(Persero) berjumlah 28 : 72 sehingga membutuhkan 

pengawasan SOP yang extra ordinary untuk memberikan 

pelayanan terbaik kepada pelanggan sehingga 

meningkatkan kepercayaan. 
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Model 

Analisis 
Tujuan Temuan Kode Implikasi Manajerial 

    Melakukan pelatihan berkala kepada seluruh pegawai TAD 

untuk setiap pekerjaan sesuai dengan prosedur yang 

berlaku di lingkungan PT PLN (Persero) 

Analisis 

SEM 

Menganalisis pengaruh variabel-

variabel bebas penelitian terhadap 

kepercayaan pelanggan 

Service Quality berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Trust 

06 PT PLN (Persero) harus tetap meningkatkan pelayanan 

terhadap pelanggan di era modernisasi seperti sekarang ini 

dengan cara membuat terobosan-terobosan baru di bidang 

teknologi yang dapat meningkatkan kehandalan pasokan 

listrik dan mempermudah akses pelanggan ke PLN. 

Customer Satisfaction berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Trust 

07 Manajemen PLN harus fokus kepada kepuasan pelanggan 

sesuai dengan misi PLN yaitu memberikan pelayanan yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, hal ini dapat dicapai 

dengan cara : 

- Menetapkan kriteria penilaian kepuasan di setiap 

proses pelayanan (dapat berbasis aplikasi) 
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Model 

Analisis 
Tujuan Temuan Kode Implikasi Manajerial 

    - Melakukan call back atas keluhan yang diberikan 

pelanggan 

- Menindaklanjuti dengan cepat keluhan pelanggan 

- Menjaga kualitas listrik (frekuensi, ripple 

tegangan, harmonisa dan kehandalan) 

Customer Knowledge berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Trust 

08 Meningkatkan akses informasi kepada pelanggan 

mengenai kebijakan/layanan baru yang diambil oleh 

manajemen PLN, hal ini dapat dilakukan dengan cara : 

- Membuat iklan baik di TV nasional maupun swasta 

mengenai kebijakan PLN, terutama yang langsung 

berdampak kepada pelanggan 

- Lebih giat berbagi informasi kepada masyarakat 

melalui media sosial 

-  Membuat PIC khusus humas dibawah struktur 

organisasi SDM unit 

Customer Value berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Trust 

09 Meningkatkan nilai yang didapat pelanggan dari 

penggunaan listrik dengan cara : 

- Melakukan kajian ulang mengenai kesesuaian 

harga listrik (kWh) per tarif daya 

mempertimbangan peruntukanya 

- Meningkatkan kehandalan jaringan PLN agar 

kualitas listrik yang diterima pelanggan lebih baik 

- Memperbanyak pembangit dengan bahan baku 

EBT 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang analisis faktor 

pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap PT PLN (Persero) dengan melibatkan 

variabel bebas adalah service quality, customer value, customer satisfaction, dan 

customer knowledge maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil analisis dari pengujian secara kuantitatif yaitu uji Structural Equation 

Modeling (SEM) dengan software bantu Amos-23 menunjukkan bahwa 

variabel bebas berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel terikat 

dalam hal ini adalah trust. Variabel bebas tersebut berhasil menjelaskan 

sebesar 77% dari model penelitian tentang analisis kepercayaan masyarakat 

terhadap PT PLN (Persero), sedangkan 23% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel service quality 

terhadap trust  secara langsung maupun secara tidak langsung dengan 

dimediasi variabel customer value dan customer satisfaction, hal ini 

mendukung untuk hipotesis H1,H2,H3,H4,H5,H7,H8, dan H9 diterima pada 

penelitian ini. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel customer knowledge 

terhadap trust  secara langsung, hal ini mendukung untuk hipotesis H6 diterima 

pada penelitian ini. 

4. Pada analisis distribusi frekuensi terdapat beberapa indikator yang nilainya 

masih dibawah rata-rata yaitu : 

a. Pada variabel service quality indikator dengan nilai dibawah rerata adalah 

mengenai rendahnya tingkat kualitas pemenuhan pasokan listrik atau 

intensitas pemadaman listrik yang masih tinggi. 

b. Pada variabel customer knowledge indikator dengan nilai dibawah rerata 

adalah mengenai minimnya informasi yang berkaitan dengan ketetapan 

harga rupiah per kWh yang diambil oleh PT PLN (Persero). 
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c. Pada variabel customer satisfaction indikator dengan nilai dibawah rerata 

adalah ketidaksesuaian antara ekspektasi pelanggan mengenai perhitungan 

listrik dengan sistem perhitungan listrik yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero). 

d. Pada variabel customer value indikator dengan nilai dibawah rerata adalah 

tingkat kesadaran masyarakat indonesia akan green energy. 

e. Pada variabel Trust indikator dengan nilai dibawah rerata berkaitan 

pemberian pelayanan oleh pegawai PLN terhadap pelanggan belum 

maksimal atau tidak sesuai dengan SOP. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang diajukan 

adalah sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terdapat beberapa indikator yang masih 

dibawah rerata agar dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen PLN dengan cara : 

a. Meningkatkan kehandalan pasokan tenaga listrik dengan cara rutin 

melakukan inspeksi ROW, rekonfigurasi jaringan distribusi listrik terutama 

di bagian penyaluran tegangan menengah dan rendah. 

b. Memperbanyak informasi yang berkaitan dengan kebijakan pengenaan tarif 

listrik kepada pelanggan baik secara online melalui sosial media/aplikasi 

PLN-Mobile/e-commerce maupun secara offline. 

c. Melakukan assessment dan pelatihan secara berkala kepada tenaga alih daya 

PLN untuk meningkatkan ketaatan pegawai terhadap SOP yang telah 

diberikan perusahaan. 

d. Memberikan edukasi kepada masyarakat selaku pelanggan PLN mengenai 

issue global warming dan produksi listrik ramah lingkungan. 

e. Meningkatkan sarana dan prasarana penilaian pelayanan yang lebih baik 

guna menampung aspirasi pelanggan yang dapat membangun perusahaan.. 
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2. Koefisien determinasi atau R2 pengaruh variabel bebas pada penelitian  terhadap 

trust sebesar 77 %, sehingga masih terdapat sisa sebesar 23 %, artinya terdapat 

variabel – variabel lainnya di luar penelitian ini yang mempengaruhi kepercayaan 

masyarakat terhadap PT PLN (Persero). Untuk penelitian selanjutnya agar peneliti 

dapat meneliti variabel independen lain yang terkait. 
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Pengujian Model Fit Amos 
 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 44 275,116 146 ,000 1,884 

Saturated model 190 ,000 0   

Independence model 19 1273,915 171 ,000 7,450 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,086 ,786 ,722 ,604 

Saturated model ,000 1,000   
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Model RMR GFI AGFI PGFI 

Independence model ,155 ,234 ,149 ,210 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,784 ,747 ,886 ,863 ,883 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,854 ,669 ,754 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 129,116 86,208 179,840 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1102,915 993,197 1220,089 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 2,779 1,304 ,871 1,817 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 12,868 11,141 10,032 12,324 

RMSEA 
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Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,095 ,077 ,112 ,000 

Independence model ,255 ,242 ,268 ,000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 363,116 385,395 477,744 521,744 

Saturated model 380,000 476,203 874,982 1064,982 

Independence model 1311,915 1321,535 1361,413 1380,413 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 3,668 3,234 4,180 3,893 

Saturated model 3,838 3,838 3,838 4,810 

Independence model 13,252 12,143 14,435 13,349 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 64 68 

Independence model 16 17 

 
Pengujian Signifikansi Variabel 
 

Standardized Direct Effects - Two Tailed Significance (BC) (Group number 1 

- Default model) 

 Customer_K

nowledge 

Service_

Quality 

Customer_Sa

tisfaction 

Customer

_Value 

Tr

ust 

Customer_Sa

tisfaction 
... ,005 ... ... ... 
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 Customer_K

nowledge 

Service_

Quality 

Customer_Sa

tisfaction 

Customer

_Value 

Tr

ust 

Customer_Va

lue 
... ,003 ... ... ... 

Trust ,001 ,081 ,002 ,002 ... 

Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC) (Group number 1 - Default 

model) 

 
Customer_K

nowledge 

Service_

Quality 

Customer_Sa

tisfaction 

Customer

_Value 

Tr

ust 

Customer_Sa

tisfaction 
... ... ... ... ... 

Customer_Va

lue 
... ... ... ... ... 

Trust ... ,001 ... ... ... 

 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
Customer_K

nowledge 

Service_

Quality 

Customer_Sa

tisfaction 

Customer

_Value 

Tr

ust 

Customer_Sa

tisfaction 
,000 ,000 ,000 ,000 

,00

0 

Customer_Va

lue 
,000 ,000 ,000 ,000 

,00

0 

Trust ,000 ,353 ,000 ,000 
,00

0 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Parameter 
Estima

te 

Low

er 

Uppe

r 
P 

Customer_Value 
<--

- 
Service_Quality ,554 ,254 ,903 

,00

2 
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Parameter 
Estima

te 

Low

er 

Uppe

r 
P 

Customer_Satisfact

ion 

<--

- 
Service_Quality ,325 ,128 ,592 

,00

4 

Trust 
<--

- 
Service_Quality ,201 ,008 ,393 

,08

4 

Trust 
<--

- 
Customer_Value ,304 ,158 ,486 

,00

2 

Trust 
<--

- 

Customer_Satisfact

ion 
,417 ,235 ,661 

,00

2 

Trust 
<--

- 

Customer_Knowle

dge 
,236 ,118 ,399 

,00

1 

 

Pengujian R-Square 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

Customer_Satisfaction   ,167 

Customer_Value   ,177 

Trust   ,770 

 

Pengujian Kolmogorof Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.09339036 

Most Extreme Differences 

Absolute .046 

Positive .046 

Negative -.041 

Kolmogorov-Smirnov Z .464 
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Asymp. Sig. (2-tailed) .983 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Pengujian Glejser 

Model Sig. Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant) .305   

SrvQual .839 .847 1.181 

CustValue .721 .541 1.848 

CustKnowledge .688 .552 1.813 

CustSatisf .729 .617 1.620 

a. Dependent Variable: Abs_Res 

 

 

 


