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ABSTRAK 

 

PENGARUH SIKAP, PERSEPSI NILAI DAN PERSEPSI PELUANG KEBERHASILAN 

TERHADAP NIAT MENYAMPAIKAN KELUHAN. (Studi Kasus Pada Pengguna Online 

Shop di Fisip Unila). 

 

Oleh 

 

Ari Syapri Wantama 

 

Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran mahasiswa tentang fenomena yang sedang marak 

di dunia maya tentang penjualan secara online terutama mahasiswa Fisip Unila, untuk 

mengetahui keluhan-keluhan konsumen pada perusahaan online shop, dan untuk mengetahui 

penanggulangan masalah keluhan konsumen pada perusahaan online shop. Populasi penelitian 

ini adalah seluruh mahasiswa Fisip Unila dengan sampel penelitian 40 orang responden 

menggunakan metode purposive sampling, yakni sampel yang dipilih dengan kriteria tertentu. 

Sedangkan alat analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil uji t 

menunjukan variabel pengaruh sikap berpengaruh terhadap niat menyampaikan keluhan.  

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory (tingkat penjelasan) penelitian 

tingkat penjelasan adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel 

yang diteliti serta hubungan antar satu sama lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

variabel dari niat menyampaikan keluhan yaitu pengaruh sikap, persepsi terhadap niat keluhan, 

dan persepsi  terhadap peluang keberhasilan  dan menyampaikan keluhan. 

 

 



Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata mahasiswa Fisip mempunyai pengaruh sikap 

setuju terhadap pernyataan menyampaikan keluhan pada pengelola online shop jika merasa tidak 

puas. Uji t untuk variabel persepsi nilai tidak berpengaruh terhadap niat menyampaikan keluhan. 

Uji t untuk variabel persepsi peluang keberhasilan tidak berpengaruh terhadap niat 

menyampaikan keluhan, sedangkan hasil uji simultan bahwa ketiga variabel tersebut bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap niat menyampaikan keluhan . 

 

Kata kunci : Sikap, Persepsi Nilai, dan Keluhan. 

 



ABSTRACT 
 
 

INFLUENCE OF ATTITUDE , THE VALUE OF PERCEPTION AND PERCEPTION OF 
SUCCESS OF INTENTION TO COMMUNICATE OPPORTUNITIES COMPLAINTS. 

(Case Study In Users Online Shop in Fisip Unila ) 
 
 

By 
 

Ari Syapri Wantama 
 

The research objective to give students an overview of the phenomenon that is emerging in the 
virtual world of online sales, especially FISIP Unila, to determine the complaints of consumers 
on the company's online shop, and to know the deal with the problem of consumer complaints at 
the company's online shop. The study population was the whole FISIP Unila sample of 40 
respondents using purposive sampling method, the sample is selected with certain criteria. While 
data analysis tool used is multiple linear analysis. T test results showed the influence of variables 
affect the attitude of intention to make a complaint. 
 
 

This type of research is explanatory research ( level description ) explanation level research is 
research that intends to explain the position of the variables that were analyzed and the 
relationship between each other. In this study, researchers used a variable of intention to make a 
complaint that influence attitudes , perceptions of the complaint intention , and perception of the 
chances of success and make a complaint. 

 

It can be concluded on average FISIP have influence attitudes agree to the statement lodged a 
complaint to the manager of the online shop if you feel dissatisfied. The t-test for the variable 
value perception does not affect the intention to make a complaint. The t-test for the perception 
variables affect the chance of success is not the intention to make a complaint, while 
simultaneously test results that these three variables together have a significant effect on the 
intention to make a complaint. 
 
 
 
Keywords : Attitude, Perceived Value, and Complaints. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan pengguna internet di Indonesia menjadi tantangan bagi pemasar 

untuk memanfaatkan internet sebagai saran dalam implementasi strategi 

pemasaran. Survei Nielsen (2011) menunjukan bahwa dalam lima tahun terakhir, 

secara umum konsumsi internet di Indonesia meningkat dari 8% menjadi 21% 

dengan frekuensi pengguna yang mengalami peningkatan pula. Pengguna internet 

yang menggunakan internet setiap hari meningkat signifikan, yaitu dari hanya 3% 

menjadi 25%. 

 

Hasil survei tersebut menunjukan bahwa pengguna internet untuk melakukan 

transaksi online dipraktikan oleh perusahaan. Nielsen (2011) menyebutkan bahwa 

meningkatnya jumlah pengguna  internet yang berbelanja online tersebut 

disebabkan oleh kenyataan bahwa konsumen semakin memiliki pengetahuan, 

lebih banyak akses untuk mendapatkan informasi dan menginginkan penawaran 

yang sesuai dengan kebutuhan. Dari sisi nilai, konsumen bersedia membayar lebih 

untuk bahan berkualitas tinggi. Konsumen juga semakin menuntut kualitas seiring 

dengan meningkatnya daya beli dan kesibukan masyarakat. 
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Hal ini terlihat dari banyaknya toko online (online shop) yang menawarkan 

beragam produk melalui website, blog, maupun jejaring sosial. Online shop 

merupakan sebuah toko yang menjual berbagai macam produk melalui internet 

dengan menggunakan sebuah website. Website  tersebut merupakan website 

interaktif yang dapat menangani permintaan informasi dari seorang konsumen 

akan sebuah produk sekaligus menangani pesanan, Salim (2009, 2010). Untuk 

mencari uang atau berbelanja, online shop menawarkan beberapa keuntungan 

yang lebih menarik dibandingkan cara berdagang konvensional. 

 

Dengan modal relatif lebih sedikit, seseorang dapat menawarkan produk sampai 

ke pembeli yang berada dibelahan dunia lain, karena online shop membuat market 

yang ada lebih berkembang. Namun demikian, penjualan melalui online shop juga 

memiliki kelemahan, kerena pembeli tidak berinteraksi secara fisik dengan 

penjual dan biaya yang dibebankan kepada konsumen lebih tinggi, karena selain 

harga produk, pembeli juga dibebani biaya pengiriman. Semakin besar tingkat 

penggunaan situs belanja online, tentunya akan menimbulkan keuntungan dan 

kerugian dari online shop itu sendiri. 

 

Berikut ini keuntungan dan kerugian online shop: 

Keuntungan 

1. Berbelanja di online shop bisa kapan saja dan dimana saja. 

2. Ketika akan berbelanja dari rumah anda, maka dapat menghemat waktu 

dan tenaga dalam mencari produk yang diinginkan. 

3. Hanya dengan mengunjungi situs maka anda akan bebas memilih produk-

produk yang dipasarkan. 
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4. Berbelanja di Mall atau toko membuat sulit untuk membandingkan antara 

fitur dan harga produk. 

 

Kerugian: 

1. Adanya jeda waktu antara pembayaraan dan pengiriman uang. 

2. Produk tidak bisa dicoba sebelum dibeli. 

3. Adanya ekspektasi yang terlalu tinggi dari pelanggan dan produk tidak 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan tersebut. 

4. Kemungkinan kerusakan produk saat pengiriman. Jika produk yang 

diterima rusak, maka akan memakan waktu hingga beberapa hari untuk 

pergantian atau perusahaan tidak akan memberikan ganti rugi sama sekali. 

5. Cara pembayaraan yang mungkin dinilai tidak aman. 

6. Penipuan yang sedang marak saat ini dalam berbelanja online. 

7. Harus memiliki debit atau kartu kredit untuk melakuakan pembeliaan. 

Tidak semua website memberikan banyak pilihan untuk melakukan 

pembayaran terutama jika berbelanja di website internasional. 

 

 

Dari beberapa keuntungan dan kerugiaan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

fenomena berbelanja online selain memberikan manfaat kemudahan juga 

memberikan dampak kerugiaan bagi pelanggan. Setiap penjual pasti pernah 

mengalami masa-masa dimana pembeli memberikan feedback yang negatif atas 

produk maupun pelayanan dari online seller. Sebenarnya, komentar konsumen 

yang negatif adalah tambahan energi bagi bisnis online shop yang dijalankan.  
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Dengan keluhan pelanggan, artinya seorang penjual diberi kesempatan 

menemukan solusi untuk memperbaiki komitmen dalam melayani konsumen. 

Scott Tobin, CEO dari situs internet website marketing, Sector45.com. 

Keluhan konsumen dianggap sebagai peluang penting bagi perusahaan untuk 

mengetahui reaksi konsumen atas suatu pelayananperusahaan, terutama pada 

perusahaan jasa. Keluhan merupakan elemen yang perludiperhatikan dan 

digunakan sebagai masukan dalam menyusun strategi pelayanan perusahaa. 

Pengetahuan tentang keluhan konsumen akan membantu pengelola perusahaan 

dalam memperhatikan dan memecahkan masalah yang timbul. 

 

Perusahaan dapat menggunakan cara yang sesuai untuk merumuskan pelayanan 

selanjutnya. Sebuah sistem manajemen keluhan yang disusun dengan tepat dan 

efektif, akan memudahkan perusahaan untuk memaksimalkan tingkat loyalitas 

konsumen. Konsumen yang mengalami ketidakpuasan belum tentu bersedia 

menyampaikan keluhannya pada perusahaan bersangkutan. Salah jika, penyedia 

jasa mengklaim bahwa mereka berhasil memuaskan para konsumennya, hanya 

semata-mata karena tidak adanya keluhan dari konsumen. 

 

Studi yang dilakukan Tjiptono (2004) melaporkan bahwa hanya dua persen dari 

para konsumen yang tidak puas yang secara aktual menyampaikan keluhan 

kepada perusahaan yang bersangkutan. Faktor yang mempengaruhi rendahnya 

tingkat keluhan yang dilakukan oleh konsumen yakni konsumen tidak yakin bila 

perusahaan bila perusahaan akan melakukan tindakan korektif untuk 

menyelesaikan masalah dan dalam menyampaikan keluhan. Kebanyakan 

konsumen enggan untuk melakukannya. 
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Penyebab lainnya adalah sebagian konsumen tidak memahami bagaimana cara 

menyampaikan keluhan, misalnya siapa yang harus dihubungi, kemana surat 

keluhan ditujukan. Hal ini diperparah dengan birokrasi yang berbeda-beda antar 

perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagian konsumen juga semakin enggan 

menyampaikan keluhannya karena mengetahui pengalaman konsumen lainnya 

dalam menyampaikan keluhan dimasa lalu yang gagal. 

Konsumen yang tidak puas akan mengkomunikasikan pengalaman negatifnya 

dengan konsumen lain yang dapat berdampak menurunnya penjualan perusahaan. 

Pentingnya mengidentifikasikan dan memberikan respon pada keluhan konsumen 

tidak bisa diabaikan, karena perusahaan bisa mengubah prilaku konsumen 

menjadi lebih baik melalui analisis yang dilakukan. Kebanyakan konsumen yang 

tidak puas memperlihatkan prilaku yang tidak langsung, seperti komentar negatif 

dari mulut ke mulut atau sampai memutuskan keluar sebagai konsumen, daripada 

menyatakan langsung kepada perusahaan. 

Konsumen juga cendrung untuk tidak menyampaikan keluhan mereka bila mereka 

menganggap bahwa hal tersebut tidak akan memberi manfaat berarti bagi mereka. 

Hal ini mengakibatkan perusahaan menemui kesulitan dalam menganalisis 

penyebab ketidakpuasan dan mengidentifikasikan peluang-peluang untuk 

pengembangan pelayanan yang diberikan, Foedjiawati dan Samuel (2007). 

 

Sikap adalah kecendrungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan 

dengan obyek psikologi, Ahmadi (1999). Pengertian ini menjelaskan tentang 

sikap konsumen tentang pandangan, emosional, dan kecendrungan berprilaku 
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terhadap penyampaian keluhannya terhadap perusahaan online shop tersebut. 

Tentunya perusahaan harus mengambil sikap serta memberikan solusi secara 

cepat dan cepat bagi konsumennya. 

 

Persepsi nilai adalah hasil atau manfaat yang diterima pelanggan dalam hubungan 

dengan total biaya yang meliputi harga dan biaya lain yang dikeluarkan untuk 

pembelian untuk pembelian suatu barang atau jasa, Tjiptono (2005). Hal ini akan 

menjadi masalah jika, total biaya yang dikeluarkan konsumen tidak sesuai dengan 

produk atau jasa yang mereka harapkan dari perusahaan online shop. Dalam 

kelemahan transaksi online shop persepsi nilai konsumen memegang peranan 

penting dalam sikap konsumen apakah ia akan mengeluh dengan produk atau jasa 

yang dipesan. 

 

Persepsi terhadap kemungkinan suksesnya keluhan dijabarkan sebagai 

kemungkinan yang dirasakan untuk mendapatkan penghargaan atau pengembalian 

uang, pertukaran, atau permintaan ma’af untuk pengajuan keluhan pada 

perusahaan, Singh (1990). Persepsi peluang keberhasilan menyampaikan keluhan 

didefinisikan sebagai pandangan konsumen online shop terhadap keluhannya 

apakah sepadan dengan pengorbanannya dalam menyampaikan keluhan. Dalam 

hal ini konsumen memilih melakukan keluhan atau tidak, dengan pertimbangan 

masing-masing konsumen. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : PENGARUH SIKAP, PERSEPSI NILAI, DAN 

PERSEPSI PELUANG KEBERHASILAN TERHADAP NIAT 

MENYAMPAIKAN KELUHAN. (Studi Kasus Pada Pengguna Online Shop di 

FISIP UNILA). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah pengaruh sikap berpengaruh terhadap niat menyampaikan 

keluhan? 

2. Apakah persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap niat menyampaikan 

keluhan? 

3. Apakah persepsi peluang keberhasilan berpengaruh signifikan terhadap 

niat menyampaikan keluhan? 

4. Apakah pengaruh sikap, persepsi nilai dan persepsi peluang keberhasilan 

berpengaruh signifikan terhadap niat menyampaikan keluhan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap niat menyampaikan keluhan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi nilai terhadap niat menyampaikan 

keluhan. 

3. untuk mengetahui pengaruh persepsi peluang keberhasilan terhadap niat 

menyampaikan keluhan. 

4. pengaruh sikap, persepsi nilai dan persepsi peluang keberhasilan 

berpengaruh signifikan terhadap niat menyampaikan keluhan. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Akademik 

1. Untuk membantu mahasiswa dalam refrensi karya ilmiah yang berkaitan 

dengan pengaruh sikap, persepsi nilai dan persepsi peluang keberhasilan 

terhadap niat menyampaikan keluhan tentang online shop. 

2. Untuk memberikan gambaran mahasiswa tentang fenomena yang sedang 

marak di dunia maya tentang penjualan secara online. 

 

Kegunaan Praktis 

1. Untuk mengetahui keluhan-keluhan konsumen pada perusahaan online 

shop. 

2. Untuk mengetahui penanggulangan masalah keluhan konsumen pada 

perusahaan online shop. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Definisi Sikap 

Menurut Ahmadi (1999), sikap sebagai kecendrungan yang bersifat positif atau 

negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi. Sedangkan menurut Peter dan 

Olson (1999), sikap (attitude) sebagai evolusi konsep secara menyeluruh yang 

dilakukan seseorang. Sedangkan menurut Sears (1999), sikap adalah suatu 

predisposisi ( keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek 

yang berisi komponen-komponen konigtif, afektif dan konatif. 

 

Menurut Fishben dan Ajzen (2002), sikap adalah suatu perasaan yang bersifat 

umum mengenal suka atau ketidaksukaan terhadap obyek atau tindakan. Bila 

persepsi seseorang mengenai akibat melakukan suatu sikap adalah positif terhadap 

prilaku itu. Sebaliknya diam saja bila persepsi seseorang ketika melakukan suatu 

prilaku adalah negatif terhadap prilaku itu. Sikap merupakan suatu keadaan yang 

memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku, Dayakisni & 

Hudaniah (2003). 

 

Azwar (2007), menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran. 

Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis 

Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah 

perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. 
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Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti Chave, Bogardus, 

LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok pemikiran ini sikap 

merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-

cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan yang potensial 

untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu 

stimulus yang menghendaki adanya respon . Ketiga, kelompok pemikiran ini 

adalah kelompok yang berorientasi pada skema triadik (triadic schema). 

 

Menurut pemikiran ini suatu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, 

afektif dan konatif yang saling berinteraksi didalam memahami, merasakan dan 

berperilaku terhadap suatu objek. Jadi berdasarkan definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa sikap adalah para kecenderungan individu untuk memahami, 

merasakan, bereaksi dan berperilaku terhadap suatu objek yang merupakan hasil 

dari interaksi komponen kognitif, afektif dan konatif. 

 

1. Komponen sikap 

Azwar (2007) menyatakan bahwa sikap memiliki 3 komponen yaitu: 

a. Komponen kognitif 

Komponen kognitif merupakan komponen yang berisi kepercayaan 

seseorang    mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek 

sikap. 

 

b. Komponen afektif 

Komponen afektif merupakan komponen yang menyangkut masalah 

emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. 
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Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki 

terhadap sesuatu. 

c.  Komponen konatif  

Komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku 

atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan 

dengan objek sikap yang dihadapinya. 

 

2. Karakteristik sikap 

Menurut Dayakisni dan Hudiah (2003) ada beberapa ciri atau karakteristik dasar 

dari sikap, yaitu : 

a. Sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. 

b. Sikap ditujukan mengarah pada objek psikologis atau kategori, dalam 

hal ini skema yang dimiliki individu menentukan bagaimana individu 

mengkategorisasikan objek target dimana sikap diarahkan 

c. Sikap dipelajari 

d. Sikap mempengaruhi perilaku. Memegang teguh suatu sikap yang 

mengarah pada suatu objek memberikan satu alasan untuk berperilaku 

yang mengarah pada objek itu dengan suatu cara tertentu. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

 

Azwar (2007) menyimpulkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi 

pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 

dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga 

agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Berikut tentang penjelasan faktor 

yang mempengaruhi perubahan sikap dari pembahasan diatas: 
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a. Pengalaman pribadi. 

 Azwar (2007), mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman yang dimiliki 

oleh seseorang dengan suatu objek psikologis, cenderung akan membentuk 

sikap negatif terhadap objek tersebut.  

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting. 

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis 

atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting.  

c. Pengaruh Kebudayaan 

Burrhus Frederic Skinner, seperti yang dikutip Azwar sangat menekankan 

pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk pribadi 

seseorang.  

d. Media Massa 

Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan 

lain-lain mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan individu. 

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama 

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai sesuatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

f. Faktor Emosional 

Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 

ego. 
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Item-item yang berkaitan dengan sikap adalah komponen sikap (konigtif, afektif 

dan konatif), karakterisistik sikap, dan faktor yang mempengaruhi sikap. Sikap 

pelanggan terbentuk sebagai respon terhadap obyek termasuk produk atau merek 

termasuk keluhan yang akan disampaikan atas pelayanan atas janji yang tidak 

terpenuhi. Pelanggan mengkombinasikan beberapa pengetahuan, arti dan 

kepercayaan tentang produk atau merek untuk membentuk evaluasi yang 

menyeluruh atas suatu tindakan yang akan dilakukan. Keterkaitan pengaruh sikap 

yang dikembangkan dalam sikap pelanggan online shop  terhadap niat 

menyampaikan keluhannya. 

 

2.2. Pengertian Persepsi 

 

Persepsi, menurut Rakhmat (1998), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Menurut Ruch (1967), persepsi adalah suatu proses tentang 

petunjuk - petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang 

relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur 

dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson 

dan Hilgard (1991) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita 

menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan 

Donely (1994) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap 

lingkungan oleh seorang individu. 

 

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus 

tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus 

menggerakkan indera. 
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Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek 

dan kejadian obyektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989). Sebagai cara 

pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang 

diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam otak, kernudian 

diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian 

dihasilkan persepsi Atkinson dan Hilgard, (1991). 

  

2.3. Pembentukan Persepsi dan Faktor – faktor yang Mempengaruhi 

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Yusuf (1991) sebagai pemaknaan 

hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, 

pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation", 

begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada saat 

seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian 

pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses 

closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan 

yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang 

bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara 

menyeluruh. 

 

Menurut Asngari (1984) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau 

dahulu memegang peranan yang penting. Faktor-faktor fungsional yang 

menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan 

hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal, Rakhmat 

(1998). 
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Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsl bukan jenis atau 

bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli. 

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, 

tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan, Gibson (1986). 

Selaras dengan pernyataan tersebut, Sri Tjahjorini Sugiharto )2001) 

mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, 

yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. 

 

2.4. Persepsi Nilai  

1. Definisi Persepsi Nilai 

Persepsi nilai (perceived value) telah terbukti merupakan konsep yang sulit untuk 

digambarkan dan diukur Tjiptono (2005). Perceived value merupakan hasil atau 

manfaat yang diterima konsumen dalam hubungan dengan total biaya yang 

meliputi harga dan biaya lain yang dikeluarkan untuk pembelian suatu barang atau 

jasa. Di dalam terminologi sederhana, nilai menjadi perbedaan antar biaya-biaya 

dan manfaat yang dirasa. Bagaimanapun, apa yang disadari dari nilai tampak 

seperti sangat pribadi, dan berbeda-beda bagi pelanggan yang satu dengan lainya, 

Tjiptono (2005). 

 

Perceived value merupakan trade off antara evaluasi pelanggan terhadap benefit 

dan cost dari jasa yang digunakannya, Andreassen dan Lindestad (1996). 

Penilaian pelanggan terhadap nilai tergantung pada pengorbanan (biaya moneter 

dan non moneter yang berhubungan dengan penggunaan produk/jasa) dan 

kerangka referensi dari konsumen, Andreassen dan Lindestad (1996). 
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Kerangka referensi yang dimaksud adalah persepsi konsumen tentang kualitas 

jasa (perceived value). Parasuraman, Zeithmal dan Berry (1985, 1998) 

menyatakan bahwa tingginya kualitas produk atau jasa yang diterima konsumen 

akan mampu meningkatkan kepuasannya. Hal ini didukung  Tjiptono (2005), 

bahwa kepuasan konsumen akan dipengaruhi oleh tingkat kualitas produk/jasa 

yang mereka terima dan disempurnakannya lagi bahwa kinerja suatu produk/jasa 

akan menjadi faktor penentu kepuasan konsumen. 

 

Tjiptono (2005), mengatakan bahwa konsumen lebih berorientasi pada nilai atau 

value yang kondisi dimana konsumen melihat harga lebih pada nilai yang 

dimiliki. Gambar 1 menunjukkan total customer value meliputi nilai produk, nilai 

pelayanan, nilai citra dan nilai karyawan. Dan kedua total customer cost meliputi 

biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga dan biaya psikologikal. 
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Gambar : 2.1. Penentu nilai yang diterima pelanggan, Kotler (2000). 

Kotler (2002), mendefinisikan total customer value sebagai kumpulan manfaat 

yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Pembeli akan 

membeli dari perusahaan yang mereka anggap menawarkan customer delivered 

value yang tinggi. Customer delivered value merupakan selisih antara total 

customer value atau jumlah nilai bagi pelanggan dan total customer cost. Total 

delivered value terdiri dari dua dimensi utama yaitu benefit atau total customer 

value. 

 

Dimensi dari total customer value terdiri dari 4 komponen : 

1). Nilai produk merupakan keunggulan atau kelebihan jasa dibandingkan 

jasa yang ditawarkan pesaing. 

Nilai produk 

Nilai citra 

Nilai 

pelayanan 
Total customer 

value 

Total customer 

cost 

Total customer 

delivered value 

Nilai 

karyawan  

Biaya 

fisik 

Biaya 

tenaga 

Biaya 

waktu 

Biaya 

moneter 
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2). Nilai karyawan merupakan segi sumber daya manusia bagi perusahaan 

yang menawarkan jasa kepada pelanggan. 

3). Nilai pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan perusahaan 

ketika menawarkan jasanya kepada pelanggan. 

4). Image merupakan kesan yang diperoleh pelanggan terhadap jasa yang 

ditawarkan perusahaan. 

 

Dimensi benefit terdiri dari 4 komponen, yaitu : 

 

1). Biaya moneter adalah harga nominal yang harus dibayarkan konsumen 

untuk  memperoleh jasa tersebut. 

2). Biaya waktu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan konsumen 

untuk berinteraksi dengan perusahaan jasa. 

3). Biaya tenaga kerja adalah pengorbanan secara fisik tenaga yang harus 

dikeluarkan konsumen untuk memperoleh jasa tersebut. 

4). Biaya psikologis adalah pengorbaan secara psikologis yand dirasakan 

konsumen untuk memperoleh dan menikmati jasa tersebut, Kotler 

(2002). 

 

2. Pengertian Kepuasan konsumen 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan 

antara apa yang dia terima dan harapannya, Umar (2005). Seorang konsumen, jika 

merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar 

kemungkinannya menjadi konsumen dalam waktu yang lama. 
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Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller  (2007), yang dikutip dari buku 

Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Memuaskan 

kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting 

bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan konsumen dapat 

meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Hal ini berarti kepuasan merupakan 

faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan 

porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. 

 

3. Faktor Utama dalam Menentukan Tingkat Kepuasan Konsumen 

Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu : 

a).  Kualitas produk 

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b).  Kualitas pelayanan 

Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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c).  Emosional 

Konsumen  akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai 

sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 

d).  Biaya 

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung 

puas terhadap produk atau jasa itu. 

 

4. Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Menurut  Kotler yang dikutip Tjiptono (2003), dari Buku Total Quality 

Management  ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan 

pengukuran kepuasan konsumen, diantaranya: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pada konsumen (Customer Centered) memberikan 

kesempatan yang luas kepada para konsumennya untuk menyampaikan saran 

dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang 

bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan 

cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 
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b. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan konsumen 

adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap 

sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temuan-temuannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap 

keluhan. 

 

c. Lost customer analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para konsumen yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi pemantauan 

customer loss rate juga penting, peningkatan customer loss rate menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan konsumennya. 

 

d. Survei konsumen 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan konsumen dilakukan dengan 

penelitian survai, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. 

Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung 

dari konsumen dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap para konsumennya. 
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5. Ekspektasi Pelanggan 

Pengertian Ekspektasi pelanggan 

Pelanggan adalah seseorang yang secara kontiniu dan berulang-ulang datang 

kesuatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki 

suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa 

tersebut, Lopiyoadi (2000). Oliver (1981), menyatakan harapan memiliki dua 

komponen, yang pertama, kemungkinan dari kejadian (menyangkut tentang yang 

pasti akan berguna untuk dinanti-nantikan oleh pelanggan) dan komponen 

yang kedua, menyangkut tentang evaluasi dari kejadian (tingkat dari yang 

diminati layak atau tidak layak, baik atau tidak baik, dan lain-lain). Kedua-duanya 

merupakan keperluan (memaksa) karena hal tersebut mutlak harus ada melalui 

atribut. 

Sarlito Wirawan Sarwono (1987), menyatakan, harapan tersebut merupakan 

fungsi dari dorongan (drive), perkiraan tentang menyenangkan  atau tidaknya 

hasil dan perkiraan tentang kemungkinan hasil itu benar-benar terjadi. Sedangkan 

dorongan didefinisikan sebagai; tingkat ketegangan dan tingkat reaktivitas yang 

ditunjukan oleh individu. Perkiraan tentang menyenangkan tidaknya dan 

kemungkinan terjadinya suatu hasil adalah penilaian individu tentang hasil 

tersebut. Lebih jauh Stogdill menyatakan bahwa, harapan adalah hasil interaksi 

antara perkiraan tentang menyenangkan-tidaknya (desirability) dengan  

kemungkinan (probabilitas) terjadinya sesuatu hasil. Bahkan dinyatakan harapan 

merupakan fungsi dari perkiraan tentang “desirability” dan probabilitas.  
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Selanjutnya disebutkan, penilaian memberikan pengaruh terhadap harapan. Hasil-

hasil yang dinilai positif akan cenderung diperkirakan lebih mungkin terjadi dari 

yang sesungguhnya (overestimate) sedangkan hasil-hasil yang dinilai negatif 

cenderung dinilai lebih tidak mungkin terjadi dari yang sebetulnya 

(underestimate). Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan keinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Pelanggan akan memperhatikan 

faktor-faktor dalam menentukan tingkat kepuasannya, tingkat kepuasan pelanggan 

dapat dilihat dari segi: 

1). Kualitas produk 

2). Kualitas pelayanan 

3). Emosional 

4). Biaya. 

 

Disamping itu, perusahaan wajib memiliki metode pengukuran kepuasan 

pelanggan, menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (2003), dari buku Total Quality 

Management ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan 

pengukuran kepuasan pelanggan diantaranya: 

a). Sistem keluhan dan saran  

b). Ghost shopping 

c). Lost customer analysis 

d). Survei pelanggan 
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Jika tingkat kepuasan konsumen dan metode pengukuran kepuasan sudah 

diterapkan pada perusahaan online shop, maka dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan dan rasa kepuasaan bagi konsumen-konsumennya, dan menekan 

jumlah keluhan – keluhan yang sering terjadi. 

 

2.5. Persepsi Peluang Keberhasilan Penyampaian Keluhan  

 

Persepsi terhadap kemungkinan suksesnya keluhan dijabarkan sebagai 

kemungkinan yang dirasakan untuk mendapatkan penghargaan atau pengembalian 

uang, pertukaran, atau permintaan ma’af untuk pengajuan keluhan pada 

perusahaan, Singh (1990). Ketika konsumen yakin bahwa keluhannya akan 

diterima oleh perusahaan, maka konsumen cendrung akan mengungkapkannya 

pada perusahaan. Tetapi jika konsumen yakin bahwa perusahaan tidak 

menunjukkan perhatian pada keluhannya, konsumen akan berpikir keluhannya 

tidak berarti dan akan diam dan tidak pernah berbelanja lagi disana. Persepsi 

peluang keberhasilan menyampaikan keluhan didefenisikan sebagai pandangan 

konsumen online shop  terhadap keluhannya apakah sepadan dengan 

pengorbanannya dalam menyampaikan keluhan, Kim, et al., (2003). 

 

Keputusan menyampaikan keluhan merupakan tindakan akhir dari pelanggan 

online shop untuk menyampaikan keluhannya kepada perusahaan dikarenakan 

konsumen online shop mengalami ketidakpuasan terhadap produk ataupun 

layanan jasa yang diberikan. Perilaku keluhan bergantung pada sikap terhadap 

keluhan yang diajukan, nilai keluhan, dan peluang keberhasilan untuk  

menyampaikan keluhan.  
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2.6.  Keluhan konsumen (Customer Complaints) 

 

1.  Definisi Keluhan konsumen ( Definitions Customer Complaint) 

Menurut Bell dan Luddington (2006), keluhan konsumen (Customer Complaints) 

adalah umpan balik (feedback) dari konsumen yang bersifat negatif. Umpan balik 

ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Keluhan (Complaints) terjadi 

apabila konsumen tidak merasa senang dengan standar pelayanan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Ini akan mempengaruhi keluarga atau teman dan membutuhkan 

tanggung jawab dari perusahaan, (www.BizHelp24.com). Sedangkan menurut 

Menguc dan Stefani (2004), keluhan dari konsumen adalah sebuah pengalaman 

berupa umpan balik (feedback) yang bersifat negatif dari konsumen yang dapat 

memberikan efek yang berbahaya bagi karyawan terutama dibagian frontline dan 

sikap mereka terhadap aturan yang berlaku. 

 

2. Perilaku Keluhan Konsumen 

Menurut Burhanudin (2006), perilaku keluhan konsumen merupakan rangkaian 

ragam tanggapan yang sebagian atau keseluruhannya disebabkan oleh 

ketidakpuasan yang dirasakan dalam episode pembelian. Keluhan menurut 

Tjiptono (2004) adalah ungkapan ketidakpuasan atau kekecewaan. Organisasi atau 

perusahaan dapat mengumpulkan keluhan konsumen melalui sejumlah cara, di 

antaranya kotak saran, formulir keluhan konsumen, saluran telepon khusus, 

website, kartu komentar, dan survei kepuasan pelanggan. 

 

 

 

http://www.bizhelp24.com/
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3. Tipe – tipe Konsumen 

Menurut Allen F. (2001), keluhan dari konsumen tidak hanya harus ditanggapi 

efektif namun perusahaan harus mencari tahu keluhan konsumen. 

Konsumen biasanya cendrung menyimpan sendiri keluhan yang ia alami. Artinya, 

apabila tidak ada keluhan dari konsumen yang masuk ke perusahaan, bukan 

berarti pelayanan  suatu perusahaan memuaskan (no news no necessarily good 

news). Hal ini senada dengan Studi yang dilakukan A.C. Nielsen (2004), 

melaporkan bahwa “hanya dua persen dari para pelanggan yang tidak puas yang 

secara aktual menyampaikan keluhan kepada organisasi yang bersangkutan “(The 

election 2000). 

Beberapa faktor berkontribusi pada rendahnya tingkat keluhan seperti ini. 

Pertama, pelanggan tidak yakin apabila perusahaan akan melakukan tindakan 

korektif untuk menyelesaikan masalah. Padahal, keluhan yang tidak disampaikan, 

tidak dapat ditanggapi sesuai dengan masalah yang dihadapi dari tipe pelanggan 

tersebut. 

Menurut Allen F. (2001), setidaknya ada lima jenis konsumen dalam 

menyampaikan keluhan (compalainer): 

1. Konsumen yang penurut ( The Meek Customer ) 

Pelanggan dengan tipe ini biasanya tidak akan melakukan keluhan 

sehingga perusahaan harus berkerja keras mencari tahu keluhan yang 

dialami dan mencarikan solusi yang cepat dan tepat. 
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2. Konsumen yang agresif ( The Aggressive Customer ) 

Pelanggan tipe ini adalah kebalikan dengan tipe konsumen yang penurut ( 

the meek customer ), karena konsumen yang agresif ( the aggressive 

customer ) siap dan berani untuk mengajukan keluhan dan biasanya 

keluhan tersebut bersifat keras dan lama. 

Perusahaan harus mendengarkan keluhan dengan lengkap, menyetujui 

masalah tersebut dan memberikan solusi, tindakan apa yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah terbut serta waktu menyelesaikan 

masalah. Konsumen yang agresif ( the aggressive customer ) biasanya 

tidak ingin menerima alasan atau pemakluman dari perusahaan atas 

ketidakpuasaan yang ia alami. 

 

3. The High-Roller Customer 

Konsumen seperti ini menginginkan pelayan yang terbaik dan sempurna 

serta bersedia membayar untuk pelayanan itu. Dengan keinginan untuk 

hasil terbaik pelayanan tersebut, konsumen sangat memperhatikan 

langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan perusahaan untuk 

memperbaiki pelayanan yang tidak memuaskan yang ia alami. Sama 

seperti konsumen agresif ( the aggressive customer ), the high-roller 

customer tidak senang terhadap alasan dan pemakluman. 
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4. The Rip-Off Customer 

Pada tipe konsumen seperti ini, target yang ingin dicapai bukanlah untuk 

menyelesaikan keluhan tapi lebih untuk menenangkan hati konsumen 

dengan memberikan suatu pelayanan tambahan yang tidak diduga 

sebelumnya. 

 

5. The Chronic Complainer Customer 

Konsumen seperti ini tidak pernah puas, selalu ada sesuatu yang salah dan 

harus diperbaiki oleh perusahaan, tujuan dari konsumen ini biasanya 

memang hanya ingin mengeluhkan sesuatu. 

Yang harus dilakukan perusahaan adalah harus lebih bersabar, 

mengajukan permintaan ma’af dan mengapresiasikan masalah yang 

dialaminya. 

 

4. Pemulihan Layanan 

 

Perusahaan harus mempunyai sebuah system pemulihan layanan (service 

recovery) yang efektif dan efisien agar semua keluhan yang masuk dapat 

ditangani dengan cepat dan baik. Sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk 

mempunyai strategi pemulihan layanan yang efektif karena satu keluhan saja 

dapat berakibat menghancurkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. 

Berikut ini gambar proses pemulihan jasa.  
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Gambar 2.2. proses pemulihan layanan 

Sumber : Tax dan Brown (1998) 

 

 

Dampak pemulihan layanan dapat ditelusuri melalui penyempurnaan system jasa 

tahap empat (Tahap 4), dan melalui dampak langsung penanganan keluhan 

konsumen terhadap kepuasan tahap dua (Tahap 2). 
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5. Identifikasi kegagalan jasa 

Hambatan terbesar dalam upaya pemulihan jasa dan organization learning adalah 

fakta bahwa hanya sekitar 5-10% dari konsumen yang tidak puas yang melakukan 

komplain atas kegagalan jasa. Riset yang dilakukan oleh Tax & Brown (1998) 

mengindetifikasi empat penyebab utama mengapa konsumen enggan 

menyampaikan keluhan, yakni:  

(1). konsumen yakin bahwa organisasi bersangkutan tidak akan responsif. 

(2).Mereka enggan mengonfrontasikan tanggung jawab individual atas 

kegagalan yang terjadi. 

(3).Mereka kurang memahami hak-hak mereka dan tanggung jawab  

perusahaan 

(4).Mereka menghawatirkan biaya tinggi berkenaan dengan waktu dan usaha 

untuk  menyampaikan keluhan. 

 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkan beberapa pendekatan yang 

terbukti efektif pada berbagai perusahaan terkemuka. Diantaranya sebagai berikut: 

 

a). Menetapkan standar kinerja 

Dalam artikelnya yang berjudul “ marketing success through Differentiation ¾ of 

anything”,  Levitt (1980), mengamati suatu fenomena menarik dalam konsumsi 

jasa, yakni “you don’t know what you aren’t going to get it”. Ungkapan ini 

menggambarkan harapan konsumen yang tidak jelas atas berbagai macam jasa, 

sekaligus menerangkan mengapa mereka tidak komplain bila tidak puas. 
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Salah satu cara untuk mengatasi masalah harapan yang tidak jelas adalah 

mengimplementasikan standar jasa, yang seringkali dikomunikasikan lewat 

garansi jasa. 

b). Mengkomunikasikan Pentingnya Pemulihan Jasa. 

Pemulihan jasa berkaitan erat dengan upaya mengwujudkan kepuasan konsumen 

dan meningkatkan relasi konsumen. Dalam hal ini, karyawan memainkan peranan 

vital, baik sebagai pendengar yang baik (atas segala keluhan, masalah maupun 

saran konsumen), penyampaian informasi kepada pihak manajemen, maupun 

sebagai fasilitator pemulihan jasa. 

 

c). Melatih Pelanggan Mengenai Cara Menyampaikan Keluhan 

Beberapa perusahaan menginformasikan secara eksplisit cara dan proses 

menyampaikan keluhan kepada para pelanggannya. 

d). Memanfaatkan Dukungan Teknologi 

Seperti Customer Call Centers dan Internet. Pengguna telepon call center bebas 

pulsa dan internet websites untuk menangani kontak konsumen, termasuk 

komplain, sudah mulai banyak diterapkan berbagai perusahaan. Pendekatan ini 

memberikan kemudahan dan akses 24 jam yang cepat serta murah bagi setiap 

pelanggan. 

 

Keluhan dianggap sebagai dua mata pisau, jika dikelola dengan baik maka akan 

menguntungkan perusahaan, tapi jika tidak maka, perusahaan akan ditinggal oleh 

konsumen dan tentu saja akan sangat merugikan bagi perusahaan. 
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Bagi perusahaan penting diperhatikan antara lain pentingnya menetapkan standar 

kerja, pemulihan jasa mensosialisasikan cara menyampaikan keluhan dan 

memanfaatkan dukungan teknologi. 

 

Agar keluhan konsumen bisa dikelola dengan benar dan menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan karena pencitraan perusahaan dinilai baik oleh 

konsumen. Bagi para konsumen agar perlu diperhatikan dalam menyampaikan 

keluhan – keluhannya pada perusahaan agar perusahaan dapat mengetahui 

masalah yang sedang anda hadapi pada perusahaannya. Sebagai konsumen perlu 

sekali diperhatikan apakah produk atau jasa yang dipesan sesuai dengan 

ekspektasi anda sebelum melihat produk secara langsung, dan jika keluhan bisa 

segera disampaikan pada perusahaan online shop tempat anda memesan produk 

atau jasa. Keluhan anda akan terasa tepat jika mengacu pada sikap, nilai dan 

peluang keberhasilan dalam menyampaikan keluhan. 
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2.7. Penelitian Terdahulu 
No. Nama Judul 

Penelitian 

Variabel Hasil 

1 Foejiawati 

dan Hatane 

Samuel 

(2007) 

PENGARUH 

SIKAP, 

PERSEPSI 

NILAI DAN 

PERSEPSI 

PELUANG 

KEBERHASI

LAN 

TERHADAP 

NIAT 

MENYAMPA

IKAN 

KELUHAN 

(STUDI 

KASUS 

PADA 

PERUSHAAN 

ASURANSI 

AIG LIPPO 

SURABAYA) 

PENGARUH 

SIKAP, 

PERSEPSI 

NILAI, DAN 

PERSEPSI 

PELUANG 

KEBERHAS

IAN 

DALAM 

MENYAMP

AIKAN 

KELUHAN 

Variabel Sikap, Persepsi terhadap Nilai Keluhan 

dan Persepsi Peluang Keberhasilan Keluhan 

berpengaruh secara positip terhadap niat 

menyampaikan keluhan. Walaupun terdapat 

pengaruh positip dari ketiga variabel tadi, namun 

pertimbangan manfaat dan biaya sebagai indikator 

persepsi nilai mempunyai pengaruh yang lebih 

kuat terhadap niat menyampaikan keluhan. 

2 Imelda Citra 

Anggraini 

PENGARUH 

SIKAP, 

PERSEPSI 

NILAI DAN 

PERSEPSI 

PELUANG 

KEBERHASI

LAN 

KOMPLAIN 

KONSUMEN 

DI 

HYPERMAR

KET DI 

SURABAYA 

PENGARUH 

SIKAP, 

PERSEPSI 

NILAI DAN 

PERSEPSI 

PELUANG 

KEBERHAS

ILAN 

KOMPLAIN 

KONSUME

N DI 

HYPERMA

RKET DI 

SURABAY

A 

Keterasingan konsumen tidak berpengaruh 

terhadap sikap terhadap keluhan, persepsi nilai 

terhadap keluhan dan persepsi peluang suksesnya 

keluhan. Pengalaman komplain tidak berpengaruh 

pada sikap terhadap keluhan, persepsi nilai 

terhadap keluhan dan persepsi terhadap peluang 

suksesnya keluhan. Pengendalian konsumen tidak 

berpengaruh pada sikap terhadap keluhan, 

persepsi nilai terhadap keluhan dan persepsi 

terhadap peluang suksesnya keluhan. Sedangkan 

sikap terhadap keluhan berpengaruh pada niat 

menyampaikan keluhan, persepsi nilai terhadap 

keluhan berpengaruh pada niat  menyampaikan 

keluhan dan persepsi peluang suksesnya keluhan 

berpengaruh terhadap persepsi terhadap niat 

menyampaikan keluhan. Keterbatasan terhadap 

penelitian ini adalah cukup susah mencari 

responden yang terkait dengan penelitian 

dikarnakan penelitian mengenai komplain 

konsumen yang dilakukan di Indonesia dalam 

bidang ritel khususnya masih tidak terlalu banyak 

dan belum dijangkau oleh para peneliti yang lain. 
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2.8. Kerangka konseptual 

 

Azwar (2007), menyatakan bahwa prilaku keluhan konsumen bergantung pada 

sikap terhadap keluhan yang diajukan, nilai keluhan, dan peluang keberhasilan 

keluhan yang dilakukan. Sikap terhadap keluhan merupakan sikap konsumen 

online shop yang terbentuk sebagai respon terhadap suatu ketidakpuasan atas 

produk atau layanan jasa yang diterimanya yang memicu konsumen untuk 

mengeluh. Konsumen online shop mengkombinasikan beberapa pengetahuan, arti 

dan kepercayaan tentang produk atau merek untuk membentuk evaluasi yang 

menyeluruh atas suatu tindakan yang dilakukan.  

 

Persepsi nilai terhadap keluhan didefinisikan sebagai pandangan konsumen online 

shop terhadap keluhannya apakah sepadan dengan pengorbanannya dalam 

menyampaikan keluhan, Tjiptono (2005). Pengorbanan disini menyangkut waktu, 

biaya, dan kesabaran dari konsumen online shop. Manfaat potensial dari prilaku 

keluhan mencakup pengembalian uang, pertukaran, atau permintaan ma’af. Ini 

mempresentasikan keyakinan konsumen online shop bahwa prilaku mengeluh ini 

sebanding dengan upayanya melakukan keluhan.Bila konsumen online shop yakin 

pengajuan keluhan pada perusahaan merupakan perangkat untuk mencapai 

konsekuensi yang diinginkan dan konsekuensi ini dirasakan bisa memberikan 

nilai yang diinginkannya, maka niat untuk menyampaikan keluhan akan semakin 

besar. 

 

Persepsi terhadap peluang keberhasilan keluhan dijabarkan sebagai kemungkinan 

yang dirasakan untuk mendapatkan tanggapan langsung ataupun perbaikan dari 

perusahaan atas keluhan yang disampaikan konsumen, Singh (1990). 
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Ketika konsumen online shop yakin bahwa keluhannya akan diterima oleh 

perusahaan, konsumen online shop akan cendrung mengungkapkannya pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

 

Tetapi bila konsumen online shop yakin bahwa perusahaan tidak menunjukan 

perhatian terhadap keluhannya, konsumen online shop akan berpikir keluhannya 

tidak bearti dan akan berhenti menjadi pembeli online shop perusahaan tersebut. 

Keputusan menyampaikan keluhan merupakan tindakan akhir dari konsumen 

online shop untuk menyampaikan keluhannya kepada perusahaan dikarnakan 

konsumen online shop mengalami ketidakpuasan terhadap produk ataupun 

layanan jasa yang diberikan, Tjiptono (2004). Prilaku keluhan bergantung pada 

sikap terhadap keluhan yang diajukan, nilai keluhan, dan kecendrungan untuk 

berhasil menyampaikan keluhan. Perilaku untuk berhenti sebagai pembeli 

seringkali menjadi tujun akhir setelah keluhan gagal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 2.3 Kerangka Konseptual 

Sumber Azwar (2007), Tjiptono (2004,2005), dan Singh (1990). 

Data diolah 2014. 
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2.9. Hipotesis 

 

Hipotesi merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk 

kalimat pertanyaan, Sugiyono (2008). Dikatan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Berdasarkan perumusahan masalah yang diuraikan pada 

rumusaan masalah, maka penelitian mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

 

1. Pengaruh sikap sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

menyampaikan keluhan. 

2. Persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

menyampaikan keluhan. 

3. Persepsi peluang keberhasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat menyampaikan keluhan. 

4. Pengaruh sikap, persepsi nilai, dan persepsi peluang keberhasilan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menyampaikan keluhan. 

 

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh sikap 

terhadap niat menyampaikan keluhan. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara pengaruh sikap terhadap 

niat menyampaikan keluhan. 

2. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara persepsi nilai 

terhadap niat menyampaikan keluhan. 
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Ha : Ada pengaruh signifikan antara persepsi nilai terhadap 

niat menyampaikan keluhan. 

3. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perepsi 

peluang keberhasilan terhadap niat menyampaikan keluhan. 

Ha : Ada pengaruh signifikan antara persepsi peluang 

keberhasilan terhadap niat menyampaikan keluhan. 

4. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh 

sikap, persepsi nilai dan peluang keberhasilan terhadap niat 

menyampaikan keluhan. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh sikap, 

persepsi nilai dan peluang keberhasilan terhadap niat 

menyampaikan keluhan. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

  

3.1. Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory (tingkat penjelasan). 

Menurut Sugiono (2007), penelitian menurut tingkat penjelasan adalah penelitian 

yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainya. Berdasarkan jenis penelitian 

diatas, maka penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih  

Sugiono (2007). 

 

3.2. Definisi  Konseptual 

Definisi konseptual merupakan penjelasan mengenai arti konsep. Dimana konsep 

adalah generalisasi dari sekelompok kejadian atau fenomena tertentu, sehingga dapat 

dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama Suharsimi (1998). 

Konsep kadang-kadang terlalu mudah untuk dimengerti, oleh karena dekat sekali 

dengan objek yang sedang kita selidiki, tetapi kadang ada yang sukar. Definisi 

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Sikap terhadap keluhan (X1), merupakan sikap konsumen yang terbentuk sebagai 

respon terhadap suatu ketidakpuasan atas produk atau layanan jasa yang 

diterimanya yang memicu pengguna online shop untuk mengeluh. 
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2. Persepsi terhadap nilai keluhan (X2), didefenisikan sebagai pandangan pengguna 

online shop terhadap keluhannya apakah sepadan dengan pengorbanannya. 

 

3. Persepsi terhadap peluang keberhasilan menyampaikan keluhan (X3), merupakan 

kemungkinan yang dirasakan untuk mendapatkan tanggapan langsung ataupun 

perbaikan dari perusahaan atas keluhan yang disampaikan  pengguna online shop 

. 

4. Variabel terikat (Y) adalah niat menyampaikan keluhan pada konsumen pengguna 

online shop di Fisip Unila. Keputusan menyampaikan keluhan merupakan tindakan 

akhir  pengguna online shop untuk menyampaikan keluhannya kepada perusahaan 

dikarenakan pengguna online shop  mengalami ketidakpuasan terhadap produk 

ataupun layanan jasa yang diberikan. 

 

3.3. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur 

Suharsimi, (1998). Untuk melihat operasionalisasi suatu variabel tersebut harus 

diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas variabel 

yang dimaksud.  Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah: 
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Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

 

 

 

Sikap (X1) 

Azwar (2005) 

 
1. Langsung menyampaikan keluhan.  

2. Wajib untuk menyampaikan keluhan.  

3. Melakukan pertimbangan terhadap 

keluhan.  

 

Likert 

 

 

 

Persepsi Nilai 

(X2) Tjiptono 

(2005) 

 

 

1. Keluhan layak untuk disampaikan.  

2. Keluhan yang disampaikan sebanding 

dengan usaha yang dikeluarkan.  

3. Keluhan tersebut bermanfaat bagi 

pengguna online shop lainnya.  

 

Likert 

 

 

 

 

Persepsi peluang 

keberhasilan 

(X3) Singh 

(1990) 

 

 

1. Berpeluang besar direspon oleh Online 

shop 

2. Keluhan berpeluang besar untuk segera 

diproses.  

3. Keluhan berpeluang besar ditangani 

oleh manajemen puncak atau orang 

yang memiliki wewenang dalam 

perusahaan.  

4. Ketidakpuasan tidak terjadi lagi. 

Likert 

 

 

Keputusan 

Menyampaikan 

Keluhan 

(Y) Tjiptono 

(2004) 

 

 
1. Menyampaikan keluhan melalui alternatif 

penyampaian keluhan. 

2. Menyampaikan keluhan pada transaksi 

berikutnya ke Online shop. 

3. Menyampaikan keluhan dengan 

informasi dari kerabat, teman atau 

saudara. 

Likert 
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3.4. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2008). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pengguna online shop di Fisip Unila yang pernah mengajukan keluhan 

kepada toko atau situs penjualan online shop. 

 

2. Sampel 

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yakni sampel 

dipilih dengan kriteria tertentu Sugiyono, (2008). Kriteria dari sampel yang diambil 

adalah konsumen yang berusia di atas 17 tahun. Tujuan dari penetapan kriteria ini 

adalah dapat menggambarkan tingkat kematangan pola pikir konsumen dan juga 

tingkat sensitivitas emosinya terhadap niat mengajukan keluhan kepada toko yang 

basis online atau vendor online shop itu sendiri. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

tidak diketahui secara pasti sehingga penulis menggunakan pendapat Roscoe (1975) 

dalam Sekaran (1992) yang memberikan pedoman penentuan jumlah sampel sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30-500 elemen. 

2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki/perempuan, Jurusan, dan 

sebagainya), jumlah minimum subsampel harus 30. 
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3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi multivariate) ukuran 

sampel harus beberapa kali lebih besar (10 kali) dari jumlah variabel yang 

akan dianalisis. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan pengendalian yang 

ketat, ukuran sampel bisa antara 40-80 elemen. 

 

Penelitian ini mengandung empat variabel yaitu pengaruh sikap (X1), persepsi 

nilai (X2), persepsi peluang keberhasilan (X3), keluhan (Y) sehingga menurut 

poin ke 1 dari pendapat Roscoe penelitian ini menggunakan 80 sample, karena 

mengambil sampel di antara 30-500. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini penulis menggunakan purposive dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Bersedia menjadi responden. 

2. Berusia diatas 17 Tahun keatas. 

3. Pernah melakukan pembelian prodak melalui online shop. 

 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer  

Yakni data yang diperoleh secara langsung dengan cara memberikan daftar 

pertanyaan (questionnaire). 
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b. Data sekunder  

Yakni data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, baik dari buku, 

jurnal, majalah, dan situs internet untuk mendukung penelitian yang 

dilakukan. 

 

3.6. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa teknik, antara lain: 

1. Daftar Pertanyaan (Questionnaire). 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

2. Studi Pustaka. 

Merupakan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari buku-buku 

literatur, jurnal, majalah, dan situs internet yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3. Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau 

hal-hal lainnya yang diketahui Arikunto, (1998).  Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yakni kuesioner yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih dan dijawab 

secara langsung oleh responden. 
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Kuesioner ini bertujuan untuk menilai pengaruh sikap, persepsi nilai dan  

persepsi peluang terhadap niat menyampaikan keluhan. Kuesioner ini berguna 

untuk mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan hasil yang tidak baik. 

1). Jawaban Sangat tidak setuju diberi skor 1 

2). Jawaban Tidak Setuju diberi skor 2 

3). Jawaban Ragu diberi skor 3 

4). Jawaban setuju diberi skor 4 

5).  Sangat Setuju di beri skor 5 

 

 

3.7. Teknik Pengujian Instrumen 

a. Validitas Instrumen 

Uji validitas merupakan alat untuk menguji apakah tiap-tiap butir benar-benar telah 

mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Semakin tinggi validitas 

suatu alat ukur, semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. Validitas 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Valid tidaknya suatu alat ukur tergantung mampu tidaknya alat ukur 

tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat, karena suatu  

alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi. 
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Validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus Product Moment Coefficient of 

Correlation sebagai berikut:Sebaliknya sebuah alat ukur yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.  

 

Sumber: Sugiyono, (2007) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien Korelasi antara Xi dan Yi 

Xi = ∑ Skor dari masing-masing variabel (faktor yang mempengaruhi) 

Yi = ∑ Skor dari seluruh variabel (skor total) 

n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis. 

Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

1.  Jika r Hitung > r tabel, maka kuesioner valid 

2.  Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid. 

Pengujian ini menggunakan program software SPSS 16 hasil uji validitas item-item 

penelitian dapat dilihat pada tabel berikut : 

b. Reliabilitas 

Tujuan dari pengujian reliabilitas ini adalah untuk menguji apakah kuesioner yang 

dibagikan kepada responden benar-benar dapat diandalkan sebagai alat pengukur, 

atau jika diberikan secara berulang akan didapatkan hasil yang konsisten. 
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Reliabilitas  menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas menggunakan  rumus Alpha 

Croanbach  sebagai berikut: 

rii =              k      x       1- b
2     

 

              k-1       t
2
  

Keterangan :  

rii = Reliabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

 b
2
 =  Varians butir pertanyaan 

t
2
 = Varians Total 

 

Dengan rumus varians yaitu :  

b
2 

 = 
 

Keterangan: 

∑X
2 

= Jumlah kuadrat skor 

∑X = Jumlah skor 

n = Banyaknya responden 

 

Sumber: Sugiyono (2007) 

 

Adapun indikator yang digunakan dalam menentukan besarnya nilai realibilitas: 

 

Tabel  3.2.  Indikator Tingkat Realibilitas 

Interval Koefisien  Tingkat Realibilitas 
0,0 – 0,20 Kurang Realibel 

0,20-0,40 Agak Realibel 

0,40-0,60 Cukup Realibel 

0,60-0,80 Realibel 

0,80-1,000 Sangat Realibel 

Sugiyono (2007) 
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3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus 

atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian Suharsimi (1998). 

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

1. Uji Asumsi Klasik  

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi 

kriteria ekometrik dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari 

asumsi-asumsi yang diperlukan. 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,  variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal Gujarati (2003).  

Untuk mengujinya akan digunakan alat uji normalitas, yaitu dengan melihat Normal 

P-P Plot of Regression Standardized Residual. Dasar pengambilan keputusan Normal 

P-P Plot of Regression Standardized Residual adalah: 

 

1). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis   

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2). Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu terjadinya korelasi (hubungan) diantara anggota-anggota sampel 

pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu. Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah di setiap model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari autokorelasi.  

Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi autokorelasi dalam suatu model 

regresi, digunakan Durbin-Watson test dengan angka signifikan pada 0,05. Jika nilai 

DW terletak diantara du dan 4-du (du<DW>4-du), maka autokorelasi sama dengan 

nol dan dapat diartikan tidak ada autokorelasi Gujarati (2003). Nilai du merupakan 

batas atas data yang diperoleh dari tabel DW statistik yang terletak pada perpotongan 

antara baris yang menunjukkan jumlah pengamatan dengan kolom yang memuat 

jumlah variabel bebas. 

  

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat  varians dari   residual 

satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi 

persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk mengatahui 

apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam suatu model regresi yaitu 

dengan melihat grafik scatterplot Santoso (2000). 
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Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

5.  Uji Multikolinearitas 

Uji Mutikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 

antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda Gujarati 

(2003).  Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka 

hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.  

Untuk melihat apakah ada Multikolinearitas dalam penelitiaan ini, maka akan dilihat 

dari Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.  Pedoman suatu model regresi 

yang bebas multikolinearitas adalah : 

1. Mempunyai nilai VIF <5 

2. Mempunyai angka tolerance >0.10 

 

3.9. Analisis Linear Berganda  

Selanjutnya untuk menganalisis apakah ada hubungan variable, digunakan Analisis 

Regresi Linear Berganda melalui program SPSS. 

Analisis regresi linier berganda digunakan menguji hipotesis tentang hubungan antara 

dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan satu variabel tergantung.  
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Tujuanya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Pengaruh Sikap, 

Persepsi Nilai dan Persepsi Peluang Keberhasilan Terhadap Niat Menyampaikan 

Keluhan. untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel Pengaruh Sikap, Persepsi 

Nilai dan Persepsi Peluang Keberhasilan Terhadap Niat Menyampaikan Keluhan.  

adalah  dengan menggunakan Model Analisis Regresi Linear Berganda sebagai 

berikut :  

Y= a + bX1 +  bX2 + bX3 +et 
Keterangan :  

Y  : Niat Terhadap Menyampaikan Keluhan 

X1  :  Sikap 

X2  : Persepsi Nilai 

X3  : Persepsi Peluang Terhadap Niat Menyampaikan Keluhan 

a  : Konstanta 

b  : Koefisien Regresi  

et  : Error Term 

( Sugiyono 2007 ). 

 

 Uji Hipotesis  

 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variable independen.  

Hipotesis yang diajukan adalah : 

1. H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

2. Ha :  Koefisien regresi signifikan. 
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Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan  α =  

5 % Dimana t tabel diperoleh dari daftar tabel distribusi t dengan α = 0,05 dengan df 

= ( n-k-1). Ketentuan yang diambil perbandingannya yaitu : 

 Jika t hit < t tab maka H0 diterima dan Ha ditolak . 

Jika t hit > t tab maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 Jika probabilitas <  0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Jika probabilitas >  0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

2. Uji F 

Uji  F digunakan untuk mengetahui apakah variable-variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen.  Nilai F dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

F = R
2 

( N – m – 1 )  

       m( 1 – R
2 

) 

 

Keterangan :  

 

R
2 

 : koefesien korelasi ganda  

N   : jumlah sampel  

m  : jumlah predictor  

( Sugiyono 2007) 

 

 

Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho :  Pengaruh sikap, persepsi nilai, dan persepsi peluang keberhasilan secara 

bersama–sama tidak  berpengaruh signifikan  terhadap Niat penyampaian keluhan. 

Ha  :  Pengaruh sikap, persepsi nilai, dan persepsi peluang keberhasilan secara 

bersama–sama  berpengaruh signifikan  terhadap Niat penyampaian keluhan. 
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 Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keprcayaan 95% dan derajat kebebasan 5%, 

derajat bebas pembilang dfl = (k-1) dan derajat bebas penyebut df2 = (n-k), k  

merupakan banyaknya parameter ( koefisien ) model regresi linier dan n merupakan 

jumlah pengamatan. Ketentuan yang diambil perbandingannya yaitu :  

1.  Jika F hit <  F tab maka Ho di terima dan Ha di tolak. 

         Jika F hit > F tab maka Ho di tolak dan Ha diterima. 

 

2. Jika probabilitas <  0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Jika probabilitas >  0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

 

3. Uji R
2
 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah besarnya nilai pengaruh seluruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan kisaran nilai koefisien antara 0 s.d. 1. 

Dengan kata lain pengaruh sikap, persepsi nilai dan persepsi peluang keberhasilan 

dijelaskan oleh niat menyampaikan keluhan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel pengaruh  sikap (X1), berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

menyampaikan keluhan (Y). 

2. Variabel persepsi nilai (X2), tidak berpengaruh signifikan terhadap niat 

menyampaikan keluhan (Y). 

3. Variabel persepsi peluang keberhasilan (X3), tidak berpengaruh signifikan 

terhadap niat menyampaikan keluhan (Y). 

4. Variabel pengaruh sikap, persepsi nilai dan persepsi peluang keberhasilan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap niat menyampaikan keluhan.  

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti akan 

memberikan beberapa saran yaitu: 

1. Pengelola online shop lebih meningkatkan lagi kualitas layanan. 

2. Memberikan tindakan yang cepat dan akurat dalam menangani keluhan 

konsumen. 

 



86 

 

 

 

3. Mendengarkan segala masukan dan kritik dari para konsumen agar kualitas 

layanan semakin baik. 

4. Melakukan inovasi-inovasi dalam perbaikan layanan. 

5.  Meminta ma’af atau melakukan garansi uang kembali jika produk atau jasa 

yang dipasarkan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. 
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