
 
 
 
 

BAB IV 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 
 

 

Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan karakteristik 

usia, jenis kelamin, universitas, pemakaian transportasi online lebih dari dua kali, 

terakhir memakai transportasi online GO-JEK, menggunakan aplikasi lain selain 

GO-JEK, alasan pemilihan aplikasi GO-JEK, dan yang mendorong memakai 

aplikasi GO-JEK. Data tentang responden disajikan dalam bentuk tabel. 

 

4.1.1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 
 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan usia (lihat tabel 4.1) 

dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah 

perempuan yang berusia 20-21 tahun (37,1%), sedangkan paling kecil wanita 

berusia 18-19 tahun (1%). 

 
 

Tabel 4.1. Responden berdasarkan jenis kelamin dan usia 
 

Jenis    Usia Responden     Total 

Kelamin  18-19  20-21  22-23    

 Ya  % Ya  % Ya  % Ya  % 

Laki-Laki 2  2,1 16  16,5 16  16,5 34  35,1 

Perempuan 1  1,0 36  37,1 26  26,8 63  64,9 

Total 3  3,1 52  53,6 42  43,3 97  100 
Sumber: data primer diolah, 2018 

 
 

 

4.1.2. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan universitas 

responden 
 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan universitas (lihat tabel 

4.2) dapat dikatakan bahwa responden dari penelitian ini diambil dari 52 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata ( laki-laki 18,6% dan perempuan 

35,1%), Universitas Diponegoro Semarang yang berjumlah 26 (laki-laki 10,3% 
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dan perempuan 16,5%) dan Universitas Negeri Semarang dengan jumlah 19 (laki- 
 

laki 6,2% dan perempuan 13,4%) 
 

Tabel 4.2. Responden berdasarkan jenis kelamin dan universitas responden 
 

Jenis    Nama Universitas    Total 

Kelamin Universitas  Universitas Universitas    

  Katolik  Diponegoro Negeri     

 Soegijapranata  Semarang Semarang    

  Semarang         

 Ya  %  Ya % Ya % Ya  % 

Laki- 18  18,6  10 10,3 6 6,2 34  35,1 

Laki            

Perempu 34  35,1  16 16,5 13 13,4 63  64,9 

an            

Total 52  53,6  26 26,8 19 19,6 97  100 
Sumber: data primer diolah, 2018 

 
 
 

4.1.3. Karakteristik responden berdasarkan universitas responden dan 

pemakaian transportasi online GO-JEK lebih dari dua kali 
 

Dari tabel tabulasi silang antara universitas responden dan pemakaian 

transportasi online lebih dari dua kali (lihat tabel 4.3) dapat dikatakan bahwa 

seluruh responden dalam penelitian ini telah memakai tranportasi online GO-JEK 

lebih dari dua kali (100%). 

 
 

Tabel 4.3. Responden berdasarkan universitas responden dan pemakaian 

lebih dari dua kali 
 

Nama Universitas Pemakaian tranportasi online GO-JEK lebih dari 2 

  kali    

  Ya % Tidak % 
      

Universitas Katolik 52 53,6 0 0 

Soegijapranata      

Semarang      

Universitas  26 26,8 0 0 

Diponegoro Semarang     

Universitas Negeri 19 19,6 0 0 

Semarang      

TOTAL  97 100 0 0 
Sumber: data primer diolah, 2018 
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4.1.4. Karakteristik responden berdasarkan waktu terakhir pemakaian 

transportasi online GO-JEK 
 

Dari tabel frekuensi waktu terakhir pemakaian tranportasi online GO-JEK 

(lihat tabel 4.4) dapat dikatakan bahwa waktu pemakaian terakhir paling rendah 

ialah 3 minggu (11,3) dan tertingginya ialah 1 bulan (39,2%). 

 
 

Tabel 4.4. Responden berdasarkan frekuensi waktu terakhir pemakaian 
 

Waktu Pemakaian Frekuensi (%) 

1 minggu 34 

2 minggu 15,5 

3 minggu 11,3 

1 bulan 39,2 
Sumber: data primer diolah, 2018 

 

 

4.1.5. Karakteristik responden berdasarkan universitas responden dan 

penggunaan aplikasi tranportasi online lain 
 

Dari tabel tabulasi silang antara universitas responden dan penggunaan 

aplikasi transportasi online lain (lihat tabel 4.5) dapat dikatakan bahwa dari 

ketiga universitas yang menjadi objek penelitian sebagian besar menggunakan 

aplikasi transportasi online yang lain (67%). 

 

Tabel 4.5. Responden berdasarkan universitas responden dan 

penggunaan aplikasi tranportasi online lain  
Nama Universitas  Menggunakan aplikasi lain  

 Ya  % Tidak % 

Universitas Katolik 36  52,6 16 19,6 

Soegijapranata      

Semarang      

Universitas 15  11,3 11 9,3 

Diponegoro Semarang      

Universitas Negeri 14  3,1 5 4,1 

Semarang      

TOTAL 65  67 32 33 

Sumber: data primer diolah, 2018 
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4.1.6. Karakteristik responden berdasarkan alasan menggunakan 

transportasi online GO-JEK 
 

Dari tabel tabulasi silang antara pernah memakai transportasi online GO-

JEK lebih dari 2 kali dan alasan menggunakannya (lihat tabel 4.6) dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar konsumen memilih transportasi online GO-JEK 

karena aplikasinya mudah diakses (84,5%) dan alasan yang paling kecil ialah 

alasannya lainnya (8,2%). 
 

Tabel 4.6. Responden berdasarkan alasan menggunakan transportasi 

online GO-JEK  

Alasan menggunakan Pernah memakai transportasi online GO-JEK lebih dari 

GOJEK   2 kali  

 Ya %  Ya % 

Mudah diakses 82 84,5  15 15,5 

Pelayanan 32 33  65 67 

Harga 16 16,5  81 83,5 

Lainnya 8 8,2  89 91,8 

Sumber: data primer diolah, 2018 
 

 

4.1.7. Karakteristik responden faktor pendorong menggunakan 

transportasi online GO-JEK 
 

Dari tabel tabulasi silang antara pernah memakai transportasi online GO-

JEK lebih dari 2 kali dan faktor pendorongnya (lihat tabel 4.7) dapat dikatakan 

bahwa faktor pendorong pemakaian secara urut dari yang terbesar adalah diri 

sendiri (81%), sahabat/teman (11,3%), orang tua (4,1%), dan lainnya (3,1%). 
 

Tabel 4.7. Responden berdasarkan faktor pendorong menggunakan 
 

transportasi online GO-JEK. 
 

Faktor Pernah memakai 

pendorong transportasi online GO- 

 JEK lebih dari 2 kali 

 Ya % 

Diri Sendiri 79 81 

Orang Tua 4 4,1 

Sahabat/Teman 11 11,3 

Lainnya 3 3,1 

TOTAL 97 100 

Sumber: data primer diolah, 2018 
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4.1.8. Analisis Deskripsi Tanggapan Responden 
 

 

Tanggapan responden terhadap variabel kesadaran merek, persepsi 

kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek dan minat beli dalam penelitian ini 

disajikan dalam bentuk tabel. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini 

menggunakan rentang skala sebagai berikut : 

 

a. Skor rata-rata 1,0 – 1,8= Sangat Tidak 

Setuju b. Skor rata-rata 1,8 – 2,6 = Tidak 

Setuju c. Skor rata-rata 2,6 – 3,4 = Netral 
 

d. Skor rata-rata 3,4 – 4,2 = Setuju 
 

e. Skor rata-rata 4,2 – 5,0 = Sangat Setuju 
 

Tabel berikut berisi total skor dan rata-rata skor jawaban dari 97 responden dalam 

penelitian ini : 
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Tabel 4.8. Deskripsi tanggapan responden tentang variabel ekuitas merek 
 

        Total  

         Rata- 

  SS S  N TS STS (jumlah rata 

 Ekuitas Merek (5) (4)  (3) (2) (1) x skor) (skor/97) 

 Kesadaran Merek  Menyadari merek tersebut  3,82 

1 Mengetahui GO-JEK sebagai merek transportasi online. 15 71 
 

10 1 0 391 4,03   

 Mengetahui publikasi GO-JEK sering muncul di media sosial.         
2  15 53  27 2 0 372 3,84 

 GO-JEK merupakan merek yang pertama kali muncul dalam         
 benak konsumen ketika konsumen akan melakukan perjalanan         

 menggunakan transportasi online.         

3  6 60  31 0 0 363 3,74 

 Menyadari tentang keberadaan GO-JEK sebagai bisnis         

4 
transportasi online 

10 47 
 

39 1 0 357 3,68   

 Persepsi Kualitas  
Menimbulkan penilaian akan merek 3,84    

1 Pengemudi GO-JEK tepat waktu dalam penjemputan. 6 58 
 

33 0 0 361 3,72   

 GO-JEK  memberikan  kelengkapan  fasilitas  berkendara  yang         

2 
sesuai standar untuk konsumen, seperti: helm dan masker 

9 57 
 

30 1 0 365 3,76   

3 GO-JEK memberikan kenyamanan bagi konsumen. 12 65 
 

19 1 0 379 3,91   

 GO-JEK  mengutamakan  keamanan  konsumen  dengan  cara         
 mengemudi dengan kecepatan sesuai standar yang ditentukan.         

4  11 70  16 0 0 383 3,95 

 Asosiasi Merek    
Mengenali Merek 

 
4,20       

 Tarif yang ditawarkan oleh GO-JEK terjangkau oleh konsumen.         
1  7 69  20 1 0 373 3,85 

2 Pengemudi GO-JEK banyak. 30 65 
 

2 0 0 416 4,29   

3 Jaket berwarna hjau identik dengan GO-JEK. 47 44 
 

6 0 0 429 4,42   

 Kemudahan konsumen untuk mengakses aplikasi GO-JEK.         
4  27 65  5 0 0 410 4,23 

 Loyalitas Merek   
Setia terhadap merek 

 
3,77      

 Menggunakan  GO-JEK  kembali  sebagai  pilihan  transportasi         

1 
online. 

9 44 
 

38 6 0 347 3,58   

 Konsumen merasa puas pada pelayanan yang diberikan GO-JEK.         
2  11 70  16 0 0 383 3,95 

 Menjadikan GO-JEK sebagai pilihan utama transpotasi online.         
3  16 47  29 5 0 365 3,76 

 Merekomendasikan kepada orang lain menggunakan GO-JEK         

4 
sebagai pilihan transportasi online. 

9 60 
 

26 2 0 367 3,78   

 TOTAL 240 945  347 20 0 6061 3,91 

Sumber: data primer diolah, 2018 
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a. Tanggapan responden terhadap Kesadaran Merek 
 

Responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tentang kesadaran merek 

GO-JEK sebagai transportasi online, hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata 

skor kesadaran merek sebesar 3,82, angka tersebut memiliki arti bahwa responden 

setuju akan kesadaran merek yang menyatakan bahwa GO-JEK merupakan salah 

satu merek tranportasi online. 
 

b. Tanggapan responden terhadap Persepsi Kualitas 
 

Responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tentang persepsi kualitas 

GO-JEK sebagai transportasi online, hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata 

skor kesadaran merek sebesar 3,84, angka tersebut memiliki arti bahwa responden 

setuju akan persepsi kualitas yang telah diberikan oleh GO-JEK. c. Tanggapan 

responden terhadap Asosiasi Merek 
 

Responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan tentang asosiasi 

merek GO-JEK sebagai transportasi online, hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-

rata skor kesadaran merek sebesar 4,20, angka tersebut memiliki arti bahwa 

responden sangat setuju akan asosiasi merek yang menyatakan bahwa mengenali 

GO-JEK merupakan salah satu merek tranportasi online. d. Tanggapan responden 

terhadap Loyalitas Merek 
 

Responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tentang loyalitas merek 

GO-JEK sebagai transportasi online, hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata 

skor kesadaran merek sebesar 3,77, angka tersebut memiliki arti bahwa responden 

setuju akan loyalitas merek GO-JEK sebagai tranportasi online. 
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Tabel 4.9. Deskripsi tanggapan responden tentang keputusan pemakaian 
 

 Keputusan        

 Pemakaian SS S N TS STS Total Rata-rata 

 Transportasi online        

 GO-JEK        

 membantu        

 mobilitas        

 perjalanan        

1 konsumen. 15 71 10 1 0 391 4,03 

 Saya memakai jasa        

 transportasi online        

 GO-JEK karena        

 pelayanan yang        

 diberikan selalu        

 tidak        

2 mengecewakan 6 58 31 2 0 359 3,70 

 Memutuskan        

 memakai        

 transportasi online        

 GO-JEK karena        

 kendaraan yang        

3 digunakan nyaman. 2 67 28 0 0 362 3,73 

 Saya memakai jasa        

 transportasi online        

 GO-JEK karena        

 keinginan saya        

4 sendiri 20 77 0 0 0 408 4,21 

 TOTAL 43 273 69 3 0 1520 3,92 

Sumber: data primer diolah, 2018 
 

 

a. Tanggapan responden terhadap Keputusan Pemakaian 
 

Responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tentang keputusan 

pemakaian GO-JEK sebagai transportasi online, hal ini ditunjukkan dengan hasil 

rata-rata skor kesadaran merek sebesar 3,92, angka tersebut memiliki arti bahwa 

responden setuju akan keputusan pemakaian GO-JEK. 
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4.2. Hasil analisis kuantitatif 
 

Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam dalam penelitian ini terdiri dari 

analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi untuk 

mengetahui sejauh mana variable-variabel dari ekuitas merek mempengaruhi 

keputusan pemakaian, dengan hasil sebagai berikut: 

 

4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda Tahap I 
 

Berikut ini (tabel 4.10) adalah hasil analisis regresi linier berganda antara 

kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek terhadap 

keputusan pemakaian. 

 

Tabel 4.10. Hasil regresi linier berganda tahap I 

 

Model B 
  

(Constant) 0,834 
  

Kesadaran Merek 0,664 
  

Persepsi Kualitas 0,241 
  

Asosiasi Merek 0,237 
  

Loyalitas Merek -0,198 
  

Dependent Variable: Keputusan Pemakaian 

 

Hasil penghitungan koefisien regresi berganda diatas memperlihatkan nilai 

koefisien konstanta (a) adalah sebesar 0,834 koefisien variabel bebas (X1) adalah 

sebesar 0,664, (X2) adalah sebesar 0,241, (X3) sebesar 0,237 dan (X4) sebesar - 

0,198 sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Y = α + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

 

Y = 0,834 + 0,664 X1 + 0,241 X2 +0,237 X3 – 0,198 X4 

 

Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai positif (0,834) yang terdapat 

pada koefisien regresi variabel bebas (kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi 

merek dan loyalitas merek) menggambarkan bahwa arah pengaruh antara variabel 

bebas (kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek) 

44 



 
 
 
 

dan variabel terikat (keputusan pemakaian). Variabel bebas yang mencakup 

kesadaran merek, persepsi kualitas, dan asosiasi merek memiliki arah yang sama 

dengan variabel terikat yaitu keputusan pemakaian. Sedangkan loyalitas merek 

memiliki nilai dan arah yang berlawanan dengan keputusan pemakaian. 

 

4.2.2. Uji t Tahap I 
 

Berikut ini (tabel 4.11) adalah hasil Uji t antara citra merek terhzadap 

minat beli. 

 

Tabel 4.11. Hasil Uji t Tahap I 

 

Model t Sig. 
   

(Constant) 0,830 0.409 
   

Kesadaran Merek 8,370 0 
   

Persepsi Kualitas 3,777 0 
   

Asosiasi Merek 3,900 0 
   

Loyalitas Merek -2,949 0,004 
   

Dependent Variable: Keputusan Pemakaian 

 

Berdasarkan hipotesis yang sudah ada, maka setelah penelitian ini diuji 

menggunakan uji t (one tail) menunjukkan nilai t hitung kesadaran merek (8,370) 
 

> t tabel (1,67) dengan nilai signifikansi 0,000 yang memiliki arti Ho yang 

menyatakan kesadaran merek tidak berpengaruh ditolak, yang artinya Ha diterima 

yaitu kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pemakaian transportasi 
 

online GO-JEK. Nilai t hitung persepsi kualitas (3,777) > t tabel (1,67), dengan 

nilai signifikansi 0,000 berarti Ho yang menyatakan persepsi kualitas tidak 

berpengaruh ditolak, yang artinya Ha diterima yaitu persepsi kualitas berpengaruh 

terhadap keputusan pemakaian transportasi online GO-JEK.. 

 

Nilai t hitung asosiasi merek (3,900) > t tabel (1,67), dengan nilai signifikansi 

0,000 yang berarti Ho yang menyatakan asosiasi merek tidak berpengaruh ditolak, 

yang artinya Ha diterima yaitu asosiasi merek berpengaruh secara positif terhadap 

keputusan pemakaian transportasi online GO-JEK. Nilai t hitung loyalitas merek (- 

45 



 
 
 
 

2.949) < t tabel (1,67) dengan nilai signifikansi 0,004 yang bearti Ho yang 

menyatakan loyalitas merek tidak berpengaruh ditolak, yang artinya Ha diterima 

yaitu loyalitas merek tidak berpengaruh terhadap keputusan pemakaian 

transportasi online GO-JEK. 

 

4.2.3. Uji F Tahap I 
 

Berikut ini (tabel 4.12) adalah hasil Uji F antara variabel ekuitas merek 

terhadap keputusan pemakaian. 

 

Tabel 4.12. Hasil uji F Tahap I 

 

Model F Sig. 
   

Regression 66,107 0 
   

Dependent Variable: Keputusan Pemakaian 

 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan empat variabel bebas yang 

telah didapatkan dari uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung (66,107) > F tabel 

(2,47), dengan signifikansi 0. 

 

4.2.4. Uji Koefisien Determinasi Tahap I 
 

Berikut ini (tabel 4.13) adalah hasil Uji Koefisien Determinasi antara 

loyalitas merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, kesadaran merek terhadap 

keputusan pemakaian. 

 

Tabel 4.13. Hasil Koefisien determinasi tahap I  
 

Adjusted R 
R Square 

Square 
 

1 0.742 0.731 
 

Predictors: (Constant), Loyalitas Merek, 
 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, 
 

Kesadaran Merek 
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Nilai R² (Koefisien determinasi) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,742 

menjelaskan bahwa variasi keputusan pemakaian dipengaruhi oleh loyalitas merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, dan kesadaran merek sebesar 74,2% dan sisanya 

yaitu sebesar 25,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar loyalitas merek, asosiasi 

merek, persepsi kualitas, dan kesadaran merek. Artinya kemampuan loyalitas merek, 

asosiasi merek, persepsi kualitas, dan kesadaran merek dalam menjelaskan variasi 

keputusan pemakaian cukup besar akan tetapi terdapat faktor lainnya. 
 

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa hal yang ganjal diantaranya 

adalah nilai variabel loyalitas merek yang terdapat pada uji regresi linier berganda 

memiliki nilai yang negatif atau berlawanan arah dengan nilai variabel terikat 

yaitu keputusan pemakaian. Hal lainnya yang cukup tidak rasional adalah uji t 

dimana nilai dari pengujian loyalitas merek memiliki nilai negatif dan signifikan. 

Kejanggalan tersebut mengharuskan dilakukan pengujian ulang dimana tidak 

mengikut sertakan loyalitas merek sebagai salah satu variabel bebas dari ekuitas 

merek. Kejanggalan ini dikarenakan pada konsepnya loyalitas merek akan muncul 

setelah pemakaian yang berulang-ulang. 

 
 
 

4.2.5. Uji Regresi Linier Berganda Tahap II 

 

Menurut pengujian regresi linier berganda tahap I nilai loyalitas merek 

memiliki nilai dan arah yang berlawanan dengan keputusan pemakaian sehingga 

dilakukan pengujian ulang dengan tidak mengikut sertakan loyalitas merek 

sebagai salah satu variabel ekuitas merek. Hasil yang diperoleh dari uji tersebut 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.14. Hasil regresi linier berganda Tahap II 

 

Model B 
  

(Constant) 0,954 
  

Kesadaran Merek 0,497 
  

Persepsi Kualitas 0,221 
  

Asosiasi Merek 0,223 
  

Dependent Variable: Keputusan Pemakaian 

 

Hasil penghitungan ulang koefisien regresi berganda diatas memperlihatkan 

nilai koefisien konstanta (a) adalah sebesar 0,954 koefisien variabel bebas (X1) 

adalah sebesar 0,497, (X2) adalah sebesar 0,221, dan (X3) sebesar 0,223 sehingga 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Y = α + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

 

Y = 0,954 + 0,497 X1 + 0,221 X2 + 0,223 X3 

 

Berdasarkan persamaan diatas diketahui bahwa nilai dari variabel bebas 

(X1,X2,X3) memiliki arah yang sama dengan variabel terikat (Y), yang 

memiliki arti bahwa variabel bebas yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, dan 

asosiasi merek memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel bebas yaitu 

keputusan pemakaian. Apabila variabel bebas memiliki peningkatan yang 

semakin baik maka variabel terikat memiliki pengaruh yang semakin baik pula. 

 

4.2.6. Uji t Tahap II 

 

Adanya nilai negatif dan signifikan pada hasil pengujian loyalitas merek 

menyebabkan hasil yang tidak rasional, sehingga diperlukannya pengujian ulang 

dengan menghilangkan variabel loyalitas merek pada pengujian berikutnya. Hasil 

yang didapatkan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15. Hasil Uji t Tahap II 

 

Model t Sig. 
   

(Constant) 0,912 0.364 
   

Kesadaran Merek 8,615 0 
   

Persepsi Kualitas 3,345 0,001 
   

Asosiasi Merek 3,535 0,001 
   

Dependent Variable: Keputusan Pemakaian 

 

Hasil dari pengujian uji t (one tail) yang baru maka menunjukkan nilai t 

hitung kesadaran merek (8,615) > t tabel (1,67) dengan nilai signifikansi 0,000 yang 

memiliki arti Ho yang menyatakan kesadaran merek tidak berpengaruh ditolak, yang 

artinya Ha diterima yaitu kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan 

pemakaian transportasi online GO-JEK. Nilai t hitung persepsi kualitas (3,345) > t 

tabel (1,67), dengan nilai signifikansi 0,001 berarti Ho yang menyatakan persepsi 

kualitas tidak berpengaruh ditolak, yang artinya Ha diterima yaitu persepsi kualitas 

berpengaruh terhadap keputusan pemakaian transportasi online GO-JEK. 

 

Nilai t hitung asosiasi merek (3,535) > t tabel (1,67), dengan nilai 

signifikansi 0,001 berarti Ho yang menyatakan asosiasi tidak berpengaruh ditolak, 

yang artinya Ha diterima yaitu asosiasi merek berpengaruh terhadap keputusan 

pemakaian transportasi online GO-JEK. Hasil pengujian yang baru menunjukkan 

hasil yang rasional karena seluruh tabel t memiliki nilai positif dan tabel 

signifikan memiliki nilai kurang dari 0,005. 

 

4.2.7. Uji F Tahap II 

 

Pengujian uji F tahap II ini menggunakan tiga variabel bebas tanpa mengikut 

sertakan loyaliitas merek, mendapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.16. Hasil uji F Tahap II 

 

Model F Sig. 
   

Regression 78,726 0 
   

Dependent Variable: Keputusan Pemakaian 

 

Hasil pengujian ulang uji F pada penelitian ini meningkat, F hitung (78,726) > F 

tabel (2,47). Peningkatan nilai dari F hitung ini didapatkan dari perhitungan tiga 

variabel ekuitas merek yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas dan asosiasi 

merek. Sehingga dapat ditarik kesimpulan H0 yang menyatakan variabel-

variabel ekuitas merek tidak berpengaruh secara simultan ditolak, yang artinya 

Ha diterima yaitu variabel-variabel ekuitas merek yang mencakup kesadaran 

merek, persepsi kualitas dan asosiasi merek berpengaruh secara simultan 

terhadap keputusan pemakaian transportasi online GO-JEK. 

 

4.2.8. Uji Koefisien Determinasi Tahap II 

 

Tabel 4.17. Hasil Koefisien determinasi Tahap II  

 

R Adjusted R 
 

Square Square 
 

1 0.717 0.708 
 

Predictors: (Constant), Loyalitas Merek, 
 

Asosiasi Merek, Persepsi Kualitas, 
 

Kesadaran Merek 
 
 
 

 

Pengujian ulang dilakukan dengan tidak mengikut sertakan loyalitas merek sebagai 

salah satu variabel bebas ekuitas merek. Hasil yang didapatkan adalah 0,717 yang 

berarti bahwa dengan tiga variabel bebas ekuitas merek yaitu kesadaran merek, 

persepsi kualitas dan asosiasi merek didapatkan pengaruh sebesar 71,7%. 

Dibandingkan dengan pengujian sebelumnya jarak pengaruh yang didapatkan 
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hanyalah sebesar 2,5% dimana berarti pengujian sebelumnya dengan epat variabel 

tidak memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan tiga variabel. Dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh variabel ekuitas merek memiliki pengaruh 71,7% 

dan 27,7% adalah pengaruh yang didapat dari faktor lain. 
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