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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Nama Perusahaan 

PT.blue bird pusaka Jakarta barat, jl bojong indah raya no.6A 

4.1.2 Gambaran Umum 

Blue bird merupakan sebuah perusahaan transportasi umum asal 

Indonesia. Persuhaan ini didirikan pada tahun 1972 di Jakarta. 

Perusahaan ini melayani jasa transportasi dan pariwisata. Cabang blue 

bird group di Indonesia antara lain, jakarata, bekasi, bandung, Surabaya, 

cilegon, semarang, manado, makasar, denpasar, pekanbaru, batam, 

Palembang, padang, dan medan.   

Blue bird terinspirasi dari dongeng di eropa tentang harapan dan 

doa seorang gadis untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya 

terkabul berkat kebaikan seekor burung biru. Blue bird pun lahir lebih 

dari sekedar jawaban sebuah doa dan harapan. Ia kini telah berkembang 

menjadi sebuah perusahaan transportasi terdepan, memenuhi harapan 

dan cita-cita bukan hanya bagi pendirinya yaitu, almarhumah 

Ny.Mutiara Djokosoetono dan anaknya Chandra Suharto dan Purnomo 

Prawiro, tetapi juga bagi ribuan karyawan. 

Pada tahun 1972, jauh sebelum Jakarta berkembang menjadi kota 

metropolis yang berpenduduk sekitar 12 juta orang, blue bird telah 
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hadir. Cikal bakal perusahaan ini yaitu ”Golden Bird” yang kemudian 

dikenal sebagai “Chandra taksi”, sebagai sebuah perusahaan penyedia 

jasa sewa mobil yang khusus melayani para jurnalis asing serta 

pelanggan lain yang berkunjung kejakarta. Berdasarkan pengalaman 

tersebut, maka tak perlu waktu lama bagi perusahaan untuk 

mendapatkan izin usaha mengelola perusahaan taksi. 

Awalnya, blue bird muda didirikan untuk menyediakan alternatif 

menyediakan jasa transportasi berkualitas yang memang belum ada 

pada waktu itu. Blue bird menjadi pelopor pengenaan tarif taksi 

berdasarkan system argo, serta melengkapi seluruh armadanya yang 

ber-AC dengan  radio komunikasi. Untuk mempertahankan kualitas 

pelayanan, perusahaan pun membangun sejumlah bengkel khusus untuk 

merawat armadanya. 

Setelah sukses berbisnis dilayanan taksi regular blue bird, dan 

taksi limousine ”Golden Bird”, serta usaha sewa mobil. Perusahaan 

kemudian mengembangkan usaha bus carter  “Big bird” pada tahun 

1979. Pada tahun 1993 blue menghadirkan layanan taksi eksekutif 

“silver bird”. Setelah lebih dari satu decade, blue bird group kini 

memiliki empat divisi utama. 

Pengalaman panjang menglola bisnis transportasi mendukung 

upaya perusahaan mengembangkan teknologi baru dan menglola 

sumber daya manusia agar tetap unggul. Dari kantor pusatnya dijakarta, 
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perusahaan ini telah berkembang pesat merambah bisnis lainnya dengan 

tetap memperhatikan layanan pelanggan sebagai pedoman. 

4.2 Karakteristik Responden 

Pada bab ini akan dibahas mengenai data yang diperoleh dalam 

penelitian. Sampe penelitiannya adalah orang yang pernah menggunakan jasa 

taksi blue bird. Penelitian ini dilakukan pada bulan oktober 2017 dengan 

mendistribusikan sebanyak 100 kuesioner. Sebagai analisis awal, akan, akan 

terlebih dahulu dilakukan tinjauan mengenai yang telah diisi oleh responden 

didapat data indetitas responden. Penyajian data mengenai karakteristik 

responden disajikan sebagai berikut. 

4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis 

kelamin dari responden yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

 
Jenis kelamin 

Sumber : Hasil pengelolahan data spss 20 
 

Tabel 4.1 diatas memberikan informasi dari 100 responden yang 

diteliti dari laki-laki sebesar 57 orang atau 57% dan perempuan sebesar 

45 orang atau 43% dengan demikian bahwa pengguna taksi blue bird 

lebih dominan laki-laki.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 
Pria 57 57.0 57.0 57.0 
Wanita 43 43.0 43.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang usia 

dari responden yang dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Usia 

  
  
  
  
 

Sumber: Hasil penelitian data spss 20 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa data usia 

responden yang mengisi kuesioner ini, untuk usia < 15 tahun sebanyak 

8 orang atau 8%, dan usia 15-20 tahun sebanyak 27 orang atau 27%, 

dan usia 21-25 tahun sebanyak 39 orang atau 39%, dan untuk usia >25 

tahun sebanyak 26 orang atau 26%. 

4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Yang Diselesaikan 

Berdasaran hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang 

pendidikan dari responden yang dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

<15 8 8.0 8.0 8.0 
15-20 27 27.0 27.0 35.0 
21-25 39 39.0 39.0 74.0 
>25 26 26.0 26.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Tabel 4.3 

Pendidikan yang diseleisaikan 

Sumber : Hasil pengelolahan data spss 20 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa data pendidikan yang 

diselesaikan responden yang mengisi kuesioner ini. Untuk SD sebanyak 11 

orang atau 11%, SMP sebanyak 27 orang atau 27%, untuk SMA atau 

sederajat sebanyak 43 orang atau 43%, dan untuk S1 sebanyak 19 orang atau 

19%.4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Pengeluaran Perbulan 

4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Pengeluaran Perbulan 

Berdasarkan hasil penelitan, diperoleh gambaran tentang pekerjaan dari 

responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Jumlah pengeluaran perbulan 

 

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

<1 juta 34 34.0 34.0 34.0 
1-3 juta 37 37.0 37.0 71.0 
3-4 juta 11 11.0 11.0 82.0 
>4 juta 18 18.0 18.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

Sumber :  Hasil pengelolahan data spss 20 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa data pengeluaran 

responden  yang <1 juta sebanyak 34 orang atau 34%, pengeluaran 1-3 juta 

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

SD 11 11.0 11.0 11.0 
SMP 27 27.0 27.0 38.0 
SMA atau 
sederajat 43 43.0 43.0 81.0 

S1 19 19.0 19.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
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sebanyak 37 orang atau 37%, pengeluaran 3-4 juta sebanyak 11 orang atau 

11%, dan pengeluaran >4 juta sebanyak 18 orang atau 18%. 

4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya atau aslinya tanpa bermaksud 

untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Gambaran mengenai 

variabel-variabel penelitian seperti citra merek, harga, kualitas layanan dan 

keputusan penggunaan, maka digunakan tabel statistk deskriptif yang dapat 

disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Citra Merk 

 

KODE 1 2 3 4 5 Total 
STS TS N S SS 

CM1   2 5 37 56 447 
CM2   1 11 51 37 424 
CM3   3 27 47 23 390 
CM4   4 7 45 44 429 
CM5 1   3 48 48 442 
CM6 1 2 15 53 29 407 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.5 diatas, terlihat nilai terkecil berada pada 

kode CM3 yang dimana pernyataannya “merek blue bird lebih dikenal dari 

taksi lainnya” yang mimiliki nilai 390 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Harga 

KODE 1 2 3 4 5 Total 
STS TS N S SS 

H1   2 28 48 22 390 
H2   6 38 41 15 365 
H3 1 1 37 48 13 371 
H4   1 32 49 18 384 
H5   1 32 47 20 386 
 

Berdasarkan pada Tabel 4.6 diatas, terlihat nilai paling kecil berada 

pada kode H2 yang dimana pernyataanya “tarif sangat kompetitif” yang 

miliki nilai 365 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Kualitas Layanan 

 

KODE 1 2 3 4 5 Total 
STS TS N S SS 

KL1   1 30 46 23 391 
KL2   5 41 39 15 364 
KL3 1   41 45 13 369 
KL4     33 49 18 385 
KL5     34 45 21 387 

 

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, terlihat nilai paling kecil berada pada 

KL2 yang dimana pernyataannya “rapihnya penampilan driver”, yang miliki 

nilai 364 . 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Keputusan Penggunaan 

KODE 1 2 3 4 5 Total 
STS TS N S SS 

KP1   2 5 37 56 447 
KP2   1 11 51 37 424 
KP3   2 28 48 22 354 
KP4   6 38 41 15 365 
KP5 1 1 37 48 13 371 
KP6 1   41 45 13 369 
KP7     33 49 18 385 
KP8     34 45 21 387 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.8 diatas, terlihat nilai paling kecil berada 

pada KP3 yang dimana pernyataannya “Kualitas kendaraan blue bird lebih 

bagus dari taksi lainnya” yang miliki nilai 354. 

4.4 Hasil Uji Kualitas Data 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Dalam melakukan penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

validitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah data penelitian telah 

memenuhi persyaratan yang ditinjau dari segi validitas. Uji validitas 

digunakan untuk mengetahui kevidan angket dalam mengumpulkan data. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah 

a) Jika nilai rhitung> nilai rtabel pada niali signifikasi 5%, maka item angket  

    dinyatakan valid 

b) Jika nilai rhitung< nilai rtabel pada nilai signifikasi 5% maka item angket  

    dinyatakan valid  

Uji validitas dilakukan dengan rumus kolerasi bivariate  person. Uji 

validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu program spss versi 
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20 pada 100 responden. Adapun ringkasan hasil uji validitas sebagaimana 

data dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4.9 

Uji Validitas Citra Merek (X1) 

 

No 
Item R hitung 

R tabel 
5% (100) Kriteria 

1 0,712 0,195 Valid 
2 0,802 0,195 Valid 
3 0,792 0,195 Valid 
4 0,819 0,195 Valid 
5 0,816 0,195 Valid 
6 0,812 0,195 Valid 

Sumber: Data primer  yang diolah (2017) 

Untuk mengetahui signifikansi nilai kolerasi pada tabel diatas, maka 

dilakukan  pengecekan pada nilai r hitung dengan r tabelnya. Dengan jumlah 

100 orang responden sampel penelitian diperoleh bahwa setiap item 

pertanyaan variabel citra merek (X1) memiliki niali rhitung>rtabel, dimana item 

pernyataan valid apabila memiliki nilai rhitung> rtabel. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel citra merek 

(X1) adalah valid 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Harga (X2) 

 

NO 
Item 

R 
hitung 

R tabel 
5% (100) Kriteria 

1 0,867 0,195 Valid 
2 0,774 0,195 Valid 
3 0,802 0,195 Valid 
4 0,765 0,195 Valid 
5 0,795 0,195 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
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Untuk mengetahui signifikan nilai kolerasi pada tabel diatas, maka 

dilakukan pengecekan pada nilai r hitung dan r tabelnya. Dengan jumlah 100 

orang responden sampel penelitian diperoleh bahwa setiap item pertanyaan 

variabel harga (X2)  memiliki nilai rhitung> rtabel, dimana item pernyataan 

dikatakan valid apabila memiliki nilai rhitung> rtabel. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel harga (X2) 

adalah valid. 

 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Kualitas Layanan (X3) 

 

No 
Item R hitung 

R tabel 5% 
(100) Kriteria 

1 0,691 0,195 Valid 
2 0,756 0,195 Valid 
3 0,783 0,195 Valid 
4 0,751 0,195 Valid 
5 0,767 0,195 Valid 

 Sumber: Data primer yang diolah (2017) 

Untuk mengetahui signifikansi nilai kolerasi pada tabel diatas, maka 

dilakukan pengecekan pada nilai r hitung dengan r tabelnya. Dengan jumlah 

100 responden sampel penilitian  diperoleh bahwa setiap item pertanyaan 

variabel kualitas layanan (X3) memiliki nilai rhitung> rtabel, dimana item 

pertanyaan dikatakan valid apabila memiliki nilai rhitung> rtabel. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa semua pernyataan pada variabel 

kualitas layanan (X3) adalah valid. 
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Tabel 4.12 

Uji Validitas Keputusan Penggunaan (Y) 

 

No 
Item R hitung 

R tabel 5% 
(100) Kriteria 

1 0,167 0,195 Tidak Valid 
2 0,278 0,195 Valid 
3 0,660 0,195 Valid 
4 0,686 0,195 Valid 
5 0,786 0,195 Valid 
6 0,754 0,195 Valid 
7 0,630 0,195 Valid 
8 0,743 0,195 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2017) 
 

Untuk mengetahui signifikan nilai korelasi pada tabel diatas, maka 

dilakukan pengecekan pada nilai r hitung dengan r tabelnya. Dengan jumlah 

100 orang responden sampel penilitian diperoleh bahwa setiap item 

pertanyaan variabel keputusan penggunaan (Y) memiliki nilai rhitung > rtabel, 

dimana item pernyataan dikatakan valid apabila memiliki nilai rhitung > rtabel. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa semua penyataan pada 

variabel keputusan penggunaan (Y) adalah valid, kecuali item pertama yang 

dimana nilai rhitungnya <rtabel. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan 

menghitung koefisien (cronbach alpha) dari masing-masing instrument 

dalam suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Teknik yang digunakan untuk mengukur 
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reliabilitas pengamatan adalah cronbach alpha dengan cara 

membandikan nilai alpha dengan standarnya ketentuan jika: 

a) Apabila hasil koefisien alpha lebih besar dari batas menimal 0,6 

maka kuesioner tersebut  reliabel.   

b) Apakah hasil koefisien alpha lebih kecil dari batas minimal 0,6 maka  

     kuesinor tersebut tidak reliabel. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu 

program aplikasi spss versi 20. Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas 

sebagai mana data dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas 

 

Variabel Alpha Kriteria 
X1 0,880 Reliabel 
X2 0,821 Reliabel 
X3 0,804 Reliabel 
Y 0,781 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 20 

Dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang dikaitkan 

dengan variabel independen (citra merek, harga, dan kualitas layanan) 

dan variabel dependen (keputusan penggunaan) dalam kuesioner  

dikatakan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai cronbach’s Alpha 

berturu-turut 0,880, 0,821, 0,804, dan 0,839 lebih besar dari 0,6. 

Dengan kata lain bahwa seluruh pernyataan pada penelitian ini 

memiliki tingkat kehandalan yang baik dan dapat digunakan dalam 

analisis pada penelitian ini. 
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4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dan kualitas instrument penelitian, dilakukan 

untuk mengetahui apakah data mengalami penyimpangan atau tidak. Uji ini 

dilakukan. 

4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji 

kolmogorof-smirnov dengan bantuan program spss 20 ditunjukan 

dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS20 
Berdasarkan hasil olah data spss 20 pada tabel diatas dapat 

diketahui  bahwa keseluruhan variabel X1 (citra merek), variabel X2 

(harga), variabel X3 (kualitas layanan) dan variabel Y (keputusan 

penggunan) sebesar 0,865 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

data terdistribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 
N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .70575251 

Most Extreme Differences 
Absolute .060 
Positive .060 
Negative -.025 

Kolmogorov-Smirnov Z .600 
Asymp. Sig. (2-tailed) .865 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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4.5.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara 

variabel independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10, 

dan nilai VIF ≥ 10. Hasil olah data dengan menggunakan program spss 

20 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)     

CM .980 1.020 
H .251 3.982 
KL .254 3.943 

a. Dependent Variable: KP  
Sumber : Hasil pengelolahan data SPSS 20 
 
Berdasarkan Tabel 4.15 hasil pengelolahan diatas, data uji 

multikolineritas dengan menggunakan spss 20, terlihat bahwa ketiga 

variabel independen menunjukan nilai tolerance untuk variabel citra 

merek sebesar 0,980, variabel harga 0,251, dan variabel kualitas 

layanan sebesar 0,254 lebih besar dari 0,10. Dan nilai VIF untuk 

variabel citra merek sebesar 1,020, variabel harga 3,982, dan varibael 

kualitas layanan 3,943 kurang dari 10. Sehingga dapat disumpulkan 

bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam 

model regresi. 
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4.5.3 Hasil Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedasitas, Imam Ghozali 

(2011). Deteksi dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

dalam grafik dimana sumbu X dan Y telah diproduksi. 

 

Gambar 4.1 

Dependent Variabel : Keputusan Penggunaan 

 

Berdasarkan penjelasaan pada gambar diatas dan hasil olah pada 

data  spss 20 dapat dilihat bahwa data (titik-titik) menyebar secara acak 

serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, serta 

tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa uji 
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regresi ini tidak mengalami gangguan heteroskedasitas atau H0 

diterima. 

4.6  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meneliti variabel-

variabel yang berpengaruh dari variabel bebas (indepentden variabel) 

terhadap variabel terikat (dependent variabel). 

 

 

Tabel 4.16 

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Hasil pengolahan data spss 20 

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan spss 20 pada tabel 

diatas dapat diperoleh rumusan persamaan linier berganda untuk variabel 

independen (citra merek, harga, dan kualitas layanan) terhadapa variabel 

dependen (keputusan penggunan) sebagai berikut: 

Y= a+b1 X1+b2 X2+b3 X3 

Y=0,921+0.290+0,632+0,586+e 

Dimana:  

Y   = Keputusan Penggunaan 

a    = Konstanta 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .921 .775  1.189 .237 
CM .290 .021 .291 13.805 .000 
H .632 .050 .528 12.663 .000 
KL .586 .051 .474 11.422 .000 

a. Dependent Variable: KP 
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X1 = Citra merek  

X2 = Harga 

X3 = Kualitas layanan 

a.Konstanta sebesar 0,921 merupakan garis tengah dengan sumbuh Y yang 

          menunjukan keputusan penggunaan taksi bluebird ketika variabel  

          bebasnya, yaitu citra merek X1 0,000, harga X2 0,000 dan kualitas layanan  

          X3 0,000. 

        b.Variabel citra merek (X1) memiliki koefisien regresi positif, artinya bahwa  

           apabila variabel citrta merek meningkat sebesar satuan maka keputusan  

           penggunaan taksi bluebird akan mengalami kenaikan sebesar nilai  

           koefisien regresinya. 

        c.Variabel harga (X2) memiliki koefisien regresi positif, artinya bahwa  

           apabila harga meningkat sebesar satuan maka keputusan penggunaan   

           taksi bluebird akan mengalami kenaikan sebesar nilai koefisien  

           regresinya. 

       d.Variabel Kualitas layanan (X3) memiliki koefisien regresi positif, artinya   

           bahwa apabila variabel Kualitas layanan meningkat sebesar satuan maka  

           keputusan penggunaan taksi bluebird akan mengalami kenaikan sebesar  

           nilai koefisien regresinya. 
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4.7 Hasil Uji Hipotesis 

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) dan Kolerasi 

Koefisien  determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besarvariabel-variabel bebas meiliki pengaruh terhadap variabel 

terikatnya. Nilai koefisien determinasi digunakan adjusted R square. 

Tabel 4.17 
Uji Koefisiensi Determinasi (R2) 

Model Summaryb 
Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .979a .958 .957 .71670 
a. Predictors: (Constant), KL, CM, H 
b. Dependent Variable: KP 
Sumber : Hasil pengelolahan data spss 20 

  Berdasarkan hasil uji determinasi R2 (adjusted R square) pada 

Tabel 4.17 diatas, diperoleh nilai sebesar 0,957 atau 95,7% dengan 

interval antara 0,800-1000. Artinya 0,957 atau 95,7% variabel citra 

merek, harga, kualitas layanan memiliki kemampuan yang sangat kuat  

dalam menerangkan variabel keputusan penggunaan, sedangkan sisanya 

(100%-95,7%=4,2%) diterangkan diluar penelitian ini. 
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4.7.2 Hasil Uji Statistik F 

Tabel 4.18 

Uji F 

Sumber : Hasil olah data spss 20 

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat nilai f hitung 730,877> 

3,285 atau f hitung  lebih besar dari f tabel dan nilai signifikasi adalah 

0,000 atau lebih kecil dari 0,05 maka Ho dan Ha diterima, maka dapat 

dinyatakan  bahwa variabel citra merek, harga, kualitas layanan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. 

4.7.3 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Uji parsial atau individual digunakan untuk mengetahui apakah 

suatu variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

yang tidak bebas. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dapat 

dilakukan dengan melihat probalitas/signifikannya, yaitu : 

1.Jika probalitas/signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2.Jika probalitas/signifikansi<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 1126.249 3 375.416 730.877 .000b 
Residual 49.311 96 .514   
Total 1175.560 99    

a. Dependent Variable: KP 
b. Predictors: (Constant), KL, CM, H 
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Tabel 4.19 

Uji T 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .921 .775  1.189 .237 
CM .290 .021 .291 13.805 .000 
H .632 .050 .528 12.663 .000 
KL .586 .051 .474 11.422 .000 

a. Dependent Variable: KP 

Sumber : Hasi pengolahan data spss 20 
 

a. Uji Hipotesis Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan  

Penggunaan. 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat nilai t hitung pada 

variabel citra merek (X1) adalah 13,805 lebih besar dari t tabel 2,120 

dan nilai signifikan dari citra merek 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan secara 

parsial ada pengaruh signifikan citra merek terhadap keputusan 

penggunaan. 

b. Uji Hipotesis Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Penggunaan. 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat nilai t hitung pada 

variabel harga (X2) adalah 12,663 lebih besar dari t tabel 2,120 dan 

nilai signifikan dari harga 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan secara parsial 

ada pengaruh signifikan harga terhadap keputusan penggunaan. 

b. Uji Hipotesis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Keputusan 

Penggunaan. 
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Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat nilai t hitung pada 

variabel kualitas layanan (X3) adalah 11,422 lebih besar dari t tabel 

2,120 dan nilai signifikan dari kualitas layanan 0,000 atau lebih kecil 

dari 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat 

dinyatakan secara parsial ada pengaruh signifikan kualitas layanan 

terhadap keputusan penggunaan. 

4.8 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Penggunaan. 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat nilai t hitung pada variabel 

citra merek (X1) adalah 13,805 lebih besar dari t tabel 2,120 dan nilai 

signifikan dari citra merek 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan secara parsial ada 

pengaruh signifikan variabel citra merek terhadap keputusan 

penggunaan. 

Dapat dilihat nilai t hitung pada variabel artinya pengaruh citra 

merek berpengaruh dan signifikan pada keputusan penggunaan taksi 

blue bird. 

4.8.2 Pengaruh Harga Terhadap keputusan Penggunaan. 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat nilai t hitung pada variabel 

harga (X2) adalah 12,663 lebih besar dari t tabel 2,120 dan nilai 

signifikan dari harga 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan secara parsial ada 

pengaruh signifikan variabel harga terhadap keputusan penggunaan. 
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Dapat dilihat nilai t hitung pada variabel artinya pengaruh harga 

berpengaruh dan signifikan pada keputusan penggunaan taksi blue bird. 

4.8.3 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap keputusan Penggunaan 

Berdasarkan Tabel 4.19 dapat dilihat nilai t hitung pada variabel 

kualitas layanan (X3) adalah 11,422 lebih besar dari t tabel 2,120 dan 

nilai signifikan dari kualitas layanan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat dinyatakan secara 

parsial ada pengaruh signifikan variabel kualitas layanan terhadap 

keputusan penggunaan. 

Dapat dilihat nilai t hitung pada variabel artinya pengaruh kualitas 

layanan berpengaruh dan signifikan pada keputusan penggunaan taksi 

blue bird. 
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