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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil pengujian data dari jawaban reponden terhadap 

kuisioner yang telah disebarkan. Analisis demografi responden dan analisis 

Common Method Bias (CMB) diuji dengan menggunakan program SPSS versi 

22.0. Analisis karakteristik umum responden, hasil uji outer model (evaluasi 

model pengukuran), hasil uji inner model (evaluasi model struktural) serta 

penjelasan dari hasil-hasil terhadap hipotesis diuji dengan menggunakan program 

Smart PLS versi 3.0. 

4.1 Analisa Demografi Responden 

 Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan selama sebulan dari tanggal 

19 Desember 2017 hingga 19 Januari 2018 terhadap responden yang mempunyai 

pengalaman menggunakan maskapai LCC (Low Cost Carrier. Survei ini 

dilakukan dengan menggunakan media kuisioner terhadap 320 responden. 

Tabel 4.1 

Data Kuisioner yang Digunakan 

Keterangan Jumlah 

Kuisioner yang disebarkan 320 

Kuisioner yang kembali 320 

Kuisioner yang digunakan untuk analisis 320 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa jumlah kuisioner yang 

kembali sebesar 100% yaitu sebesar 320 responden yang kemudian dikumpulkan 

dan digunakan untuk penelitian. 
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Tabel 4.2 

Frekuensi Jenis Kelamin Responden 

Responden Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 174 54.4 

Perempuan 146 45.6 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 

174 orang (54.4%), sedangkan responden perempuan sebanyak 146 orang (45.6%). 

Dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibanding dengan 

responden perempuan. 

Tabel 4.3 

Frekuensi Usia Responden 

Responden Jumlah Persentase (%) 

< 20 tahun 19 5.9 

21-30 tahun 146 45.6 

31-40 tahun 87 27.2 

41-50 tahun 44 13.8 

> 51 tahun 24 7.5 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang berusia 

< 20 tahun sebanyak 19 orang (5.9%), responden yang berusia 21-30 tahun 

sebanyak 146 orang (45.6%), responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 87 

orang (27.2%), responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 44 orang (13.8%), 

dan responden yang berusia > 51 tahun sebanyak 24 orang (7.5%). Dapat 

disimpulkan bahwa responden dengan usia muda/produktif lebih cendrung 

menjadikan maskapai LCC sebagai sarana transportasi mereka. 
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Tabel 4.4 

Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden 

Responden Jumlah Persentase (%) 

Tidak sekolah 20 6.3 

SD/sederajat 41 12.8 

SMP/ sederajat 57 17.8 

SMA/ sederajat 133 41.6 

Diploma 22 6.9 

Sarjana 41 12.8 

Magister 5 1.6 

Doktor 1 0.3 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang tidak 

sekolah sebanyak 20 orang (6.3%), responden yang tamatan SD/sederajat 

sebanyak 41 orang (12.8%), responden yang tamatan SMP/sederajat sebanyak 57 

orang (17.8%), responden yang tamatan SMA/sederajat sebanyak 133 orang 

(41.6%), responden yang tamatan diploma sebanyak 22 orang (6.9%), responden 

yang tamatan sarjana sebanyak 41 orang (12.8%), responden yang tamatan 

magister sebanyak 5 orang (1.6%), dan responden yang tamatan doktor sebanyak 

1 orang (0.3%). Dapat disimpulkan bahwa responden tamatan SMA/sederajat 

lebih banyak dibanding lainnya. 

Tabel 4.5 

Frekuensi Penghasilan Responden 

Responden Jumlah Persentase (%) 

< Rp.3.000.000 36 11.3 

Rp.3.000.001 – Rp.5.000.000 131 40.9 

Rp.5.000.001 – Rp.7.000.000 65 20.3 

Rp.7.000.001 – Rp.10.000.000 47 14.7 

> Rp.10.000.001 41 12.8 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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 Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang 

mempunyai penghasilan < Rp.3.000.000 sebanyak 36 orang (11.3%), responden 

yang mempunyai penghasilan Rp.3.000.001 – Rp.5.000.000 sebanyak 131 orang 

(40.9%), responden yang mempunyai penghasilan Rp.5.000.001 – Rp.7.000.000 

sebanyak 65 orang (20.3%), responden yang mempunyai penghasilan 

Rp.7.000.001 – Rp.10.000.000 sebanyak 47 orang (14.7%), dan responden yang 

mempunyai penghasilan > Rp.10.000.001 sebanyak 41 orang (12.8%). Dapat 

disimpulkan bahwa responden dengan penghasilan Rp.3.000.001 – Rp.5.000.000 

lebih banyak dibanding lainnya. 

Tabel 4.6 

Frekuensi Responden yang Memiliki Pengalaman Menggunakan Maskapai LCC 

Responden Jumlah Persentase (%) 

Ya 320 100 

Tidak 0 0 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh responden 

memiliki pengalaman menggunakan maskapai LCC yaitu sebanyak 320 orang 

(100%). 

Tabel 4.7 

Frekuensi Maskapai LCC yang Sering Digunakan Responden 

Responden Jumlah Persentase (%) 

Lion Air 101 31.6 

Citilink 174 54.4 

Wings Air 28 8.8 

Malindo Air 17 5.3 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang sering 

menggunakan maskapai Lion Air sebanyak 101 orang (31.6%), responden yang 
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sering menggunakan maskapai Citilink sebanyak 174 orang (54.4%), responden 

yang sering menggunakan maskapai Wings Air sebanyak 28 orang (8.8%), dan 

responden yang sering menggunakan maskapai Malindo Air sebanyak 17 orang 

(5.3%).  

4.2 Common Method Bias (CMB) 

Berdasarkan hasil Harman’s single factor tested yang dianalisis dengan 

program SPSS 22.0 dan digunakan dalam menentukan tingkat metode variance 

dari data yang ada, nilai variance pada penelitian ini adalah 29.357% atau lebih 

kecil dari 50% yang artinya tidak terjadi common method bias dalam penelitian ini.  

Hal ini dikarenakan sumber data yang dikumpulkan berasal dari responden yang 

sesuai atau responden yang telah memenuhi kriteria yang dinginkan, yaitu 

mempunyai pengalaman menggunakan maskapai LCC (Low Cost Carrier). Tabel 

hasil penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3 dalam penelitian ini. 

 

4.3 Hasil Evaluasi Model 

4.3.1 Outer Model (Evaluasi Model Pengukuran) 

4.3.1.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan 

yang digunakan telah sesuai digunakan untuk menggambar variabel yang diteliti. 

Konstruk yang dinyatakan valid jika Average Variance Extracted (AVE) lebih 

besar dari 0.5 (Hair et al., 2011). Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji validitas dan 

terlihat bahwa semua pertanyaan memiliki AVE di atas 0.5 sehingga dinyatakan 

valid. 

Angellin, Pengaruh Service Quality dan Price Perception Maskapai LCC (Low Cost Carrier) terhadap Word of Mouth dan 
Revisit Intention di Kota Batam, 2018 
UIB Repository © 2018



42 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas 

Variabel AVE Keterangan 

Service Quality 0.523 Valid 

Monetary Price 0.642 Valid 

Behaviour Price 0.547 Valid 

Word of Mouth 0.803 Valid 

Revisit Intention 0.654 Valid 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Variabel service quality menunjukkan nilai AVE sebesar 0.523 yang berarti 

lebih besar dari 0.5 dengan 8 (delapan) indikator dari service quality yang di drop. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa variabel service 

quality telah valid dan memenuhi persyaratan validitas konvergen (Hair et al., 

2011). 

Variabel monetary price menunjukkan nilai AVE sebesar 0.642 yang berarti 

lebih besar dari 0.5 tanpa ada indikator dari monetary price yang di drop. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa variabel monetary 

price telah valid dan memenuhi persyaratan validitas konvergen (Hair et al., 2011). 

Variabel behaviour price menunjukkan nilai AVE sebesar 0.547 yang 

berarti lebih besar dari 0.5 tanpa ada indikator dari behaviour price yang di drop. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa variabel behaviour 

price telah valid dan memenuhi persyaratan validitas konvergen (Hair et al., 2011). 

Variabel word of mouth menunjukkan nilai AVE sebesar 0.803 yang berarti 

lebih besar dari 0.5 tanpa ada indikator dari word of mouth yang di drop. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa variabel word of 

mouth telah valid dan memenuhi persyaratan validitas konvergen (Hair et al., 

2011). 
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Variabel revisit intention menunjukkan nilai AVE sebesar 0.654 yang 

berarti lebih besar dari 0.5 tanpa ada indikator dari revisit intention yang di drop. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa variabel revisit 

intention telah valid dan memenuhi persyaratan validitas konvergen (Hair et al., 

2011). 

Dari hasil uji validitas terhadap 27 item pertanyaan, tersisa 19 pertanyaan 

yang terdiri dari 7 item pertanyaan service quality, 3 item pertanyaan monetary 

price, 4 item pertanyaan behaviour price, 2 item pertanyaan word of mouth dan 3 

item pertanyaan revisit intention. Adapun penjelasan tentang instrument kuisioner 

yang di-drop dalam uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 di 

bawah ini. 

Tabel 4.9 

Jumlah Instrumen Kuisioner yang di-Drop pada Uji Validitas 

Variabel 
Jumlah 

Item 

Jumlah 

Item di 

Drop 

Item di-

Drop 
AVE 

Item 

Tersisa 

Service Qualiy 15 8 SQ1 0.556 7 

   

SQ2 0.652 

 

   

SQ3 0.545 

 

   

SQ4 0.567 

 

   

SQ5 0.616 

 

   

SQ6 0.652 

 

   

SQ14 0.647 

       SQ15 0.614   

Sumber: Data primer diolah (2018) 

4.3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan-pertanyaan adalah konsisten atau tidak. Konstruk yang 

dinyatakan reliabel jika composite reliability lebih besar dari 0,7 (Hair et al., 
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2011). Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji reliabilitas dan terlihat bahwa semua 

pertanyaan memiliki composite reliability di atas 0.7 sehingga dinyatakan reliabel. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

Composite 

Reliability Keterangan 

Service Quality 0.884 Reliabel 

Monetary Price 0.843 Reliabel 

Behaviour Price 0.827 Reliabel 

Word of Mouth 0.891 Reliabel 

Revisit Intention 0.850 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Hasil uji reliabilitas di atas memperlihatkan bahwa nilai composite 

reliability dari service quality sebesar 0.884, monetary price sebesar 0.843, 

behaviour price sebesar 0.827, word of mouth sebesar 0.891, dan revisit intention 

sebesar 0.850. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai 

composite reliability yang lebih besar dari 0.7 yang berarti tidak ada pertanyaan 

yang tidak reliabel. 

4.3.2 Inner Model (Evaluasi Model Struktural) 

Suatu hubungan dikatakan signifikan dengan tingkat signfikansi 5% 

jika memiliki nilai P-values < 0.05 atau T-statistics lebih dari 1,96 (Hair et al,. 

2011). Tabel 4.11 menunjukkan uji signifikasi antara variabel service quality, 

monetary price, behaviour price, word of mouth, dan revisit intention. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Pengaruh Langsung 

Jalur 
T-Statistics  Kesimpulan 

X → Y / Direct 

Service quality → Monetary price 7.578 H1: Berpengaruh Signifikan 

Service quality → Behaviour price 6.720 H2: Berpengaruh Signifikan 

Monetary price → Word of mouth 0.743 

H3: Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Behaviour price → Word of mouth 1.212 

H4: Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Service quality → Word of mouth 5.430 H5: Berpengaruh Signifikan 

Monetary price → Revisit intention 0.396 

H6: Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Behaviour price → Revisit intention 2.631 H7: Berpengaruh Signifikan 

Word of mouth → Revisit intention 7.164 H8: Berpengaruh Signifikan 
Note: p ≥ 0,05, t-statistic > 1,96 

Sumber: Data primer diolah (2018) 

Adapun tabel 4.12 di bawah ini yang menunjukkan uji signifikasi antara 

variabel independen service quality terhadap variabel dependen word of mouth 

dengan variabel mediasi monetary price dan behaviour price. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Pengaruh Efek Mediasi 

Jalur 
T-Statistics  Kesimpulan 

X → M → Y / With Mediating 

Service quality → Monetary price→ 

Word of mouth 
0.725 

H9: Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Service quality → Behaviour price→ 

Word of mouth 
1.181 

H10: Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Service quality → Monetary price→ 

Revisit intention 
0.395 

H11: Tidak Berpengaruh 

Signifikan 

Service quality → Behaviour price→ 

Revisit intention 
2.333 

H12: Berpengaruh 

Signifikan 

Service quality → Word of mouth→ 

Revisit intention 
3.743 

H13: Berpengaruh 

Signifikan 

Note: p ≥ 0,05, t-statistic > 1,96 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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Hipotesis 1: Service quality berpengaruh signifikan terhadap monetary price 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

service quality terhadap monetary price memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 7.578 atau lebih dari nilai 1,96 yang berarti 

memiliki nilai signifikansi level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara  service quality terhadap monetary price membuktikan 

hipotesis 1 dapat diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Jen et al (2011), Raza et al (2012), Hu et al (2009), Hutchinson (2009), Ladhari et 

al (2008), Lai et al (2011), Ryu et al (2012), dan Sun et al (2011). Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang tersebut akan rela 

mengeluarkan uang untuk membeli tiket selama harga yang ditetapkan masih di 

batas wajar. 

Hipotesis 2: Service quality berpengaruh signifikan terhadap behaviour price 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

service quality terhadap behaviour price memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 6.720 atau lebih dari nilai 1,96 yang berarti 

memiliki nilai signifikansi level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara  service quality terhadap behaviour price membuktikan 

hipotesis 2 dapat diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Jen et al (2011), Raza et al (2012), Hu et al (2009), Hutchinson (2009), Ladhari et 

al (2008), Lai et al (2011), Ryu et al (2012), dan Sun et al (2011). Hasil penelitian 

ini menjelaskan bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan pelayanan 
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yang sesuai dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang tersebut akan rela 

mengorbankan waktu dan usaha lainnya untuk mendapatkan informasi mengenai 

jadwal dan harga dari maskapai yang diinginkan. 

Hipotesis 3: Monetary price berpengaruh signifikan terhadap word of mouth 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

monetary price terhadap word of mouth tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 0.743 atau kurang dari nilai 1,96 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara  monetary 

price terhadap word of mouth membuktikan hipotesis 3 tidak dapat diterima. Hasil 

pengujian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hansen et al (2008), 

Hutchinson (2009), Ladhari et al (2008), dan Sun et al (2011). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa harga tiket pesawat yang murah tidak mempengaruhi 

pelanggan maskapai penerbangan untuk merekomendasikan perusahaan maskapai 

tersebut kepada orang lain. 

Hipotesis 4: Behaviour price berpengaruh signifikan terhadap word of mouth 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

behaviour price terhadap word of mouth tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 1.212 atau kurang dari nilai 1,96 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara  behaviour 

price terhadap word of mouth membuktikan hipotesis 4 tidak dapat diterima. Hasil 

pengujian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hansen et al (2008), 

Hutchinson (2009), Ladhari et al (2008), dan Sun et al (2011). Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa pengorbanan waktu dan usaha dari masyarakat Batam dalam 
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pencarian tiket maskapai LCC tidak akan mempengaruhi keinginannya untuk 

merekomendasikan kepada orang lain.  

Hipotesis 5: Service quality berpengaruh signifikan terhadap word of mouth 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

service quality terhadap word of mouth memiliki pengaruh yang signifikan terlihat 

dari nilai t-statistics sebesar 5.430 atau lebih dari nilai 1,96 yang berarti memiliki 

nilai signifikansi level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara  service quality terhadap word of mouth membuktikan hipotesis 

5 dapat diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Chaniotakis et al (2009), Casidy (2014), Hutchinson (2009), Jiewanto et al (2012), 

dan Sun et al (2011). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jika sebuah 

maskapai LCC dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi 

penumpang, maka penumpang tersebut akan merekomendasikan maskapai yang 

digunakan kepada orang-orang yang ditemuinya.  

Hipotesis 6: Monetary price berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

monetary price terhadap revisit intention tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 0.396 atau kurang nilai 1,96 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara  monetary price 

terhadap revisit intention membuktikan hipotesis 6 tidak dapat diterima. Hasil 

pengujian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Jen et al (2011), Raza et 

al (2012), Kim et al (2013), Chen et al (2010), Hu et al (2009), Hutchinson 

(2009), Lai et al (2011), dan Sun et al (2011). Hasil penelitian ini menjelaskan 
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bahwa walaupun harga yang ditetapkan maskapai LCC murah, namun tidak akan 

mempengaruhi konsumen untuk menggunakan kembali jasa maskapai tersebut. 

Hipotesis 7: Behaviour price berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

behaviour price terhadap revisit intention memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 2.631 atau lebih dari nilai 1,96 yang berarti 

memiliki nilai signifikansi level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara  behaviour price terhadap revisit intention 

membuktikan hipotesis 7 dapat diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Jen et al (2011), Raza et al (2012), Kim et al (2013), Chen et al 

(2010), Hu et al (2009), Hutchinson (2009), Lai et al (2011), dan Sun et al (2011). 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengorbanan waktu dan usaha dari 

penumpang dalam pencarian tiket maskapai LCC akan mempengaruhi 

keinginannya untuk menggunakan kembali jasa maskapai tersebut.  

Hipotesis 8: Word of mouth berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 

Hasil uji pengaruh langsung pada tabel 4.11 diatas menunjukkan variabel 

word of mouth terhadap revisit intention memiliki pengaruh yang signifikan 

terlihat dari nilai t-statistics sebesar 7.164 atau lebih dari nilai 1,96 yang berarti 

memiliki nilai signifikansi level 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara  word of mouth terhadap revisit intention membuktikan 

hipotesis 8 dapat diterima. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Sun et al (2011). Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dengan adanya 
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rekomendasi mengenai sebuah maskapai LCC maka akan mempengaruhi 

penumpang tersebut untuk menggunakan kembali jasa maskapai tersebut. 

Hipotesis 9: Service quality berpengaruh signifikan terhadap word of mouth 

dengan adanya monetary price sebagai mediasi 

Hasil uji pengaruh efek mediasi pada tabel 4.12 diatas menunjukkan 

variabel service quality terhadap word of mouth dengan mediasi monetary price 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terlihat dari nilai t-statistics sebesar 

0.725 atau kurang dari nilai 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh monetary price antara  service quality terhadap word of mouth 

membuktikan hipotesis 9 tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang tersebut akan 

merekomendasikan maskapai yang digunakan kepada orang lain tanpa harus 

terpengaruh oleh harga murah yang ditawarkan maskapai. 

Hipotesis 10: Service quality berpengaruh signifikan terhadap word of mouth 

dengan adanya behaviour price sebagai mediasi 

Hasil uji pengaruh efek mediasi pada tabel 4.12 diatas menunjukkan 

variabel service quality terhadap word of mouth dengan mediasi behaviour price 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terlihat dari nilai t-statistics sebesar 

1.181 atau kurang dari nilai 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh behaviour price antara  service quality terhadap word of mouth 

membuktikan hipotesis 10 tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan pelayanan yang sesuai 
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dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang tersebut akan 

merekomendasikan maskapai yang digunakan kepada orang lain tanpa 

dipengaruhi dengan bagaimana pengorbanan waktu dan usaha penumpang dalam 

mendapatkan maskapai yang diinginkan. 

Hipotesis 11: Service quality berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 

dengan adanya monetary price sebagai mediasi 

Hasil uji pengaruh efek mediasi pada tabel 4.12 diatas menunjukkan 

variabel service quality terhadap revisit intention dengan mediasi monetary price 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terlihat dari nilai t-statistics sebesar 

0.395 atau kurang dari nilai 1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh monetary price antara  service quality terhadap revisit intention 

membuktikan hipotesis 11 tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan ekspektasi penumpang, maka mempengaruhi penumpang tersebut untuk 

menggunakan kembali jasa maskapai tanpa harus terpengaruh oleh harga murah 

yang ditawarkan maskapai. 

Hipotesis 12: Service quality berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 

dengan adanya behaviour price sebagai mediasi 

Hasil uji pengaruh efek mediasi pada tabel 4.12 diatas menunjukkan 

variabel service quality terhadap revisit intention dengan mediasi behaviour price 

memiliki pengaruh yang signifikan terlihat dari nilai t-statistics sebesar 2.333 atau 

lebih dari nilai 1,96 yang berarti memiliki nilai signifikansi level 5% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh behaviour price antara  service 
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quality terhadap revisit intention membuktikan hipotesis 12 dapat diterima. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang tersebut 

akan rela mengorbankan waktu dan usaha lainnya untuk mendapatkan informasi 

mengenai jadwal dan harga dari maskapai yang diinginkan dan kemudian 

mempengaruhinya menggunakan kembali jasa maskapai tersebut. 

Hipotesis 13: Service quality berpengaruh signifikan terhadap revisit intention 

dengan adanya word of mouth sebagai mediasi 

Hasil uji pengaruh efek mediasi pada tabel 4.12 diatas menunjukkan 

variabel service quality terhadap revisit intention dengan mediasi word of mouth 

memiliki pengaruh yang signifikan terlihat dari nilai t-statistics sebesar 3.743 atau 

lebih dari nilai 1,96 yang berarti memiliki nilai signifikansi level 5% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh word of mouth antara  service quality 

terhadap revisit intention membuktikan hipotesis 13 dapat diterima. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa jika sebuah maskapai LCC dapat memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi penumpang, maka penumpang tersebut 

akan merekomendasikan maskapai yang digunakan kepada orang lain sehingga 

juga mempengaruhinya menggunakan kembali jasa maskapai tersebut. 

4.3.3 Hasil Uji R Square  

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji adanya 

hubungan antara variabel independen, variabel mediasi dan variabel dependen. 

Tabel 4.13 menunjukkan nilai R Square pada variabel monetary price sebesar 

0.183 (18.3%) yang artinya variabel service quality dapat menjelaskan variabel 
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monetary price sebesar 18.3%. Sedangkan untuk 81.7% lainnya dapat dijelaskan 

oleh faktor atau variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Dan nilai R 

Square pada variabel behaviour price sebesar 0.142 (14.2%) yang artinya variabel 

service quality dapat menjelaskan variabel dependen behaviour price sebesar 

14.2%. Sedangkan untuk 85.8% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

Tabel 4.13 juga menunjukkan nilai R Square dengan variabel dependen 

word of mouth sebesar 0.162 (16.2%) yang artinya variabel service quality, 

monetary price, dan behaviour price dapat menjelaskan variabel dependen word 

of mouth sebesar 16.2%. Sedangkan untuk 83.8% lainnya dapat dijelaskan oleh 

faktor atau variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

Selain itu, dapat terlihat juga bahwa tabel 4.13 menunjukkan nilai R 

Square dengan variabel dependen revisit intention sebesar 0.210 (21%) yang 

artinya variabel service quality, monetary price, behaviour price, dan word of 

mouth dapat menjelaskan variabel dependen revisit intention sebesar 21%. 

Sedangkan untuk 79% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang 

tidak terdapat dalam penelitian ini.  

Tabel 4.13 

Hasil Uji R Square  

Variabel R
 
Square Persentase (%) 

Monetary price 0.183 18.3 

Behaviour price 0.142 14.2 

Word of mouth 0.162 16.2 

Revisit intention 0.210 21 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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4.3.4 Hasil Uji Quality Index (Overall Fix Index) 

Goodness of fit adalah perbandingan antara model yang dispesifikasi 

dengan matriks kovarian antar indikator (Ghozali dan Latan, 2012). Pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa nilai GoF pada variabel dependen word of mouth yang 

dihasilkan lebih besar dari 0,25, maka dapat disimpulkan GoF termasuk dalam 

kategori moderate yang artinya model tersebut cukup baik dan dapat digunakan 

dalam penelitian (Ghozali dan Latan, 2012). 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Goodness of Fit Pengaruh Service Quality, Monetary Price, dan 

Behaviour Price terhadap Word of Mouth dan Revisit Intention 

Communality R Square GoF Kesimpulan 

0.634 0.174 0.332 Moderate 

Sumber: Data primer diolah (2018) 
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