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ABSTRAKSI
Penelitian ini menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitasaproduk dan inovasi
produkaterhadap keunggulanabersaing pada Industri Sasirangan di wilayah Kota Banjarmasin.
Menggunakan metode kuantitatif dengan hubungan kausal. Populasi dalamapenelitian ini
adalahapemilik IndustriaSasirangan di wilayah Kota Banjarmasin denganasampel sebanyak 38
responden. Sampel diambil menggunakan teknik nonprobability sampling dengan penarikan
sampling jenuh. Teknikaanalisis data menggunakanaregresi linier berganda. Hasil
penelitianamenunjukkan bahwaapengaruh kualitas produkadan inovasi produk secara
parsialaberpengaruh signifikanaterhadap keunggulan bersaing.Secara simultan kualitas produk dan
inovasi produk berpengaruh terhadap keunggulanabersaing. Oleh karenaaitu, semakinabaik
pengaplikasian kualitasaproduk dan inovasi produk, maka semakinatercapai keunggulanabersaing.
Implikasiamanajerial agar Industri Sasirangan di wilayah Kota Banjarmasin lebih memperhatikan
terhadap kualitas produk dan inovasi produk. Jika kualitas produk dan inovasi produk dikelola
dengan baik, maka akan saling mendukung untuk menciptakan keunggulan bersaing industri.
Kata Kunci : KualitasaProduk, InovasiaProduk, KeunggulanaBersaing, Industri

ABSTRACT
This studyatested and proved empirically the influence of product quality and product innovation
on the competitive advantage in Sasirangan Industry in Banjarmasin City area. Using quantitative
methods with causal relationships. Theapopulationain this study is theaowner of Sasirangan
Industries inaBanjarmasin City withaa sample ofa38 respondents. Data analysis techniques use
multiple linear regression. The resultsashowed that.the effect of productaquality and
productainnovation partially significantaeffect on.competitiveaadvantage. Simultaneously product
quality and product innovation have an effect on competitive advantage. Therefore, the better the
application of product quality and product innovation, the more competitive excellence is achieved.
Managerial implications for Sasirangan Industry in Banjarmasin City area to pay more attention to
product quality and product innovation. If product quality and product innovation are well
managed, it will support each other to create an industry competitive advantage.
Keywords: Product Quality, Product Innovation, Competitive Advantage, Industry

CTT: Abstrak harus memuat: tujuan penelitian, metode/cara penelitian, hasil dan kata kunci,
abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jarak satu spasi, seperti
contoh di atas
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PENDAHULUAN
(Pada pendahuluan harus memuat penomena penelitian, konsep variabel penelitian, kaitan dengan
penelitian sebelumnya, dan permaslahan yang diajukan, ditulis dengan jarak 1,5 sepasi)

CONTOH MENULIS PENDAHULUAN:
Berkembangnya dunia photografi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat saat
awal mulainya teknologi photografi digital. Batasan-batasan yang terdahulu (dekade photografi
film/seluloid) seolah-olah bisa ditempuh dengan sangat bagus. Khayalan seolah-olah sangat
gampang untuk diciptakan dalam suatu seni photografi. Kekurangan bisa cepat diperiksa dengan
melihat layar kamera digital dan tanpa adanya keraguan tentang batasan banyaknya frame yang
bisa diabadikan. Dengan munculnya teknologi digital, photografi sekarang mempunyai ruang yang
sangat luas. Kemudahan, kemurahan, kecepatan dan ketepatan yang sangat bagus mampu membawa
banyak orang untuk beralih dari yang berbentuk film menjadi digital.
Seiring tumbuhnya teknologi photografi di indonesia, tepatnya di Banjarmasin, photografi
belum tentu menjadi tempat atau benda untuk menangkap moment suatu yang terjadi saja namun
bisa disebut tempat atau benda dalam bidang seni dan komunikasi (menciptakan suatu gambar yang
dapat memberikan suatu pesan sehingga dapat memberi kesan atau kenangan pada orang yang
melihat dan menggunakannya). Kebutuhan ruang studio photo dalam jumlah banyak tidak bisa
menampung semua yang diinginkan pasar yang beragam dengan berbagai kebutuhannya, sehingga
diperlukan photo studio yang dapat memberikan layanan berbagai hal yang berkaitan melalui photo
yang dapat memberikan layanan seluruh keperluan dan permintaan konsumen, dari jasa cetak,
studio photo anak, remaja, keluarga, pernikahan, wisuda, photo stiker dan lainnya.
Semakin berkembangnya studio photo di kota Banjarmasin, menyebabkan persaingan ketat
di antara studio photo tersebut dalam memasarkan produk kepada pasar sasaran. Hal ini membuat
studio photo di Banjarmasin bersaing untuk menyediakan pelayanan yang sangat baik bagi para
konsumennya.
Konsep dan ukuran kualitas jasa atau pelayanan telah tumbuh sangat cepat. “Alat ukur
kualitas layanan yang sering dibicarakan dalam memperluas ukuran kualitas jasa atau pelayanan
yaitu SERVQUAL (service quality)” (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, 1988). “Dalam konsep
tersebut terdapat gambaran 5 faktor (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty)
yang pada dasarnya konsep tersebut masih menjadi masalah” (Cronin dan Taylor,1992).
Kualitas jasa/pelayanan dapat lebih direfleksikan melalui ukuran layanan yang berdasarkan
kinerja. Pada tahun 1992 dan 1994, Cronin dan Taylor mengembangkan konsep SERVPERF
(service performance) yang mengatakan ukuran kualitas jasa atau pelayanan yaitu kinerja dari jasa
atau pelayanan yang didapat dari harapan konsumen tersebut dan konsumen langsung memberi nilai
kualitas dari pelayanan yang betul-betul mereka rasakan.
“Failures, forced loyalty, defectors dan successes merupakan 4 terbentuknya hubungan
antara kepuasan dan loyalitas pelanggan” (Tjiptono, 2000). Loyalitas yang timbul dikarenakan dari
kepuasan namun bukan kepuasan tingkatan ”cukup puas” namun pada kepuasan tingkatan tertentu
”sangat puas” yang bisa dapat terciptanya loyalitas konsumen pada proses itu.
Menurut Pambudi (2013) “Service performance dapat mempengaruhi loyalitas, perilaku
yang akan datang bisa berpengaruh langsung maupun tidak langsung yang dikarenakan kinerja dari
pelayanan yang didapat konsumen tersebut dan memberi nilai kualitas dari pelayanan yang betulPage 2 of 14

betul konsumen dapatkan”. Jika pelayanan karyawan menciptakan service performance yang positif
pada photo studio, maka pelanggan tidak ragu untuk percaya bertransaksi dengan karyawan pada
photo studio tersebut dan pelanggan akan merasa loyal terhadap photo studio.
Service performance pada industri digital photo studio dapat berupa layanan-layanan yang
ditawarkan photo studio diantaranya, ketepatan waktu dalam pencetakan foto sehingga konsumen
tidak lama dalam menunggu hasil, pemberian pilihan yang beragam seperti foto prawed, foto
wisuda, dan acara penting lainnya, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan.
Penelitian ini memilih Digital Photo Studio sebagai obyek penelitian karena jasa photo
studio saat ini sedang berkembang sangat cepat dilihat dari segi banyaknya konsumen atau assetnya.
Berdasarkan fenomena ini maka penulis ingin menilai sampai mana peran service performance
dalam mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen, karena itu permasalahan
penelitian ini adalah (1) apakah service performance mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan pelanggan Digital Photo Studio di Banjarmasin?, (2) apakah kepuasan konsumen
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Digital Photo Studio di
Banjarmasin?
TINJAUAN PUSTAKA
(Pada Tinjauan Pustaka harus memuat, konsep variabel penelitian secara teoritis, dan membahas
hubungan antar variabel, kerangka pikir, dan hipotesis ditulis dengan jarak 1,5 sepasi)

CONTOH MENULIS TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONSEP VARIABEL:
Media sosial
Menurut Kaplan (2009:61), media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang
membangun fondasi ideologi dan teknologi web 2.0, dan memungkinkan pertukaran dan penciptaan
konten yang dihasilkan oleh pengguna (User Generated Content). Pada pemasaran yang dilakukan
melalui media sosial, perusahaan tidak aktif sendirian dalam menyebarkan konten melainkan
memberdayakan para pengguna untuk terlibat dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui media
sosial.
Viral Marketing
Viral marketing adalah electronic word-of-mouth dimana beberapa bentuk pesan pemasaran
yang terkait dengan perusahaan, merek, atau produk ditransmisikan secara eksponensial, seringkali
melalui penggunaan aplikasi media sosial (Kaplan & Haenlein, 2011). Viral marketing dapat
membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif di pasar karena pesan pemasaran tersebar dalam
waktu yang singkat tanpa memerlukan biaya dan usaha yang besar.
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Brand Awareness
Menurut Aaker (1991), brand awareness adalah kemampuan seorang pembeli potensial
untuk mengingat atau mengenali bahwa sebuah merek adalah bagian dari suatu kategori produk
tertentu. Menurut Hoeffler & Keller (2002), brand awareness dapat dibedakan dalam dua dimensi:
depth of brand awareness yaitu seberapa mudah konsumen dapat mengingat atau mengenal merek
tersebut; breadth of brand awareness yaitu ketika akan melakukan pembelian, merek tersebut akan
muncul dalam pikiran. Idealnya, sebuah merek akan memilikin depth of brand awareness dan
breadth of brand awareness.
Kepercayaan Konsumen
Shrimp (2003) dalam Andini et al. (2013) menyatakan bahwa kepercayaan adalah komponen
kognitif dari sikap. Komponen kognitif mengacu pada kepercayaan yang dimiliki seseorang
berkaitan dengan pengetahuan dan pemikirannya mensgenai sebuah objek atau permasalahan.
Pengetahuan seorang konsumen pada pemasaran viral marketing dapat diperoleh dari pengetahuan
tentang produk dari konsumen lainnya yang pernah melakukan keputusan pembelian atau
penggunaan pada suatu produk ataupun dari pengalaman yang berkaitan dengan perusahaan.
Keputusan Penggunaan
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori keputusan pembelian sebagai teori dari
keputusan penggunaan. Keputusan pembelian merupakan proses terintegritas yang dilakukan untuk
mengkombinasikan pengetahuan guna mengevaluasi dua atau lebih alternative dan memilih satu
diantaranya (Peter & Olson, 2013)

CONTOH MENULIS TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUBUNGAN ANTAR VARIABEL
(cetak miring dan garis bawah):
Pengaruh Pengalaman kerja, Latar belakang Pekerjaan Orang Tua, Pendidikan
Kewirausahaan, Minoritas Etnis dan Entrepreneurial Self Efficacy (ESE) Terhadap Minat
Kewirausahaan.
Sejarah kerja atau pengalaman kerja ialah pengalaman pernah bekerja pada suatu perusahaan
atau organisasi baik milik sendiri, keluarga maupun perusahaan milik orang lain. Menurut Hisrich
et al (2008), pengalaman kerja atau sejarah kerja berpengaruh terhadap keputusan untuk memulai
usaha wirausaha yang baru (minat usaha), tetapi juga memainkan peran dalam pertumbuhan dan
keberhasilan usaha baru tersebut. Ketika usaha terbentuk dan mulai berkembang, keterampilan serta
pengalaman manajerial menjadi sangat penting.
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Salah satu faktor paling penting yang mempengaruhi keputusan memilih karir sebagai
pengusaha sebagai pilihan adalah seorang teladan (role model). Salah satu role model penting
tersebut adalah pekerjaan orang tua (Hisrich et al. (2008). Hisrich et al. (2008), menyatakan
bahwa tingkat pendidikan seorang pengusaha mendapatkan perhatian riset yang signifikan.
Pendidikan sangatlah penting dalam perjalanan pengusaha. Hal ini tidak hanya tercermin dalam
tingkat pendidikan yang dicapai, tetapi juga dalam kenyataan bahwa pendidikan terus memainkan
peranan penting dalam membantu pada pengusaha mengatasi masalah-masalah yang mereka
hadapi.
Faktor pendidikan yang berperan dalam kewirausahaan tidak hanya pendidikan yang spesifik
kewirausahaan tetapi juga peran pendidikan umum. Menurut Hisrich et al. (2008), pendidikan
umum juga berharga karena pendidikan umum memudahkan integrasi dan akumulasi pengetahuan
baru, memberikan individu-individu tersebut peluang yang lebih besar.
Lambing dan Kuehl (2003) menyatakan temuan umum bahwa pengusaha etnis seringkali lebih
representatif dalam sektor bisnis kecil, kelompok ethnocultural groups secara tipikal mempunyai
tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Individu dari kultur dengan lokus kendali
internal lebih cenderung untuk meyakini mereka mempunyai peluang untuk menjadi wirausaha
yang sukses.
Menurut Hisrich et al. (2003), kepemilikan kewirausahaan etnis yang lebih minoritas
mempunyai angka partisipasi lebih tinggi dari etnis yang lebih besar populasinya. Berdasarkan
sebuah studi di Amerika Serikat, orang-orang Amerika Afrika mempunyai angka partisipasi
kewirausahaan paling rendah, orang-orang Spanyol menempati urutan kedua dan orang-orang Asia
memiliki partisipasi tertinggi.

CTT: Kalimat-kalimat yang dicetak miring dan garis bawah adalah pernyataan/kalimat
mengenai hubungan antar variabel penelitian (penulisan harus memperhatiakan kaidah
suatu paragraf)

CONTOH MENULIS TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KERANGKA PIKIR DAN
HIPOTESIS:

Kerangka Pikir dan Hipotesis
Kerangka Pikir
Model penelitian ini disusun berdasarkan pada berbagai studi empiris yang telah dilakukan di
antaranya:

Page 5 of 14

1. Pengaruh pengalaman kerja/bisnis terhadap minat kewirausahaan (hasil studi Ahmed et al, 2010,
Zhao et al., 2005).
2. Pengaruh pekerjaan orang tua berpengaruh terhadap minat kewirausahaan (Fa Tong, 2011,
Akanbi, 2013).
3. Pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat kewirausahaan (Turker dan Selcuk, 2009,
Basu, 2010, Zhao, 2005).
4. Pengaruh etnis terhadap minat kewirausahaan (Basu, 2010, De Pillis et al., 2007, Naktiyok et al.
(2009).
5. Pengaruh Self-Efficacy terhadap minat kewirausahaan (Akanbi, 2003, Indarti dan Rustini, 2008,
Akanbi, 2013, Naktiyok et al., 2009). Self-Efficacy memediasi hubungan pembelajaran
kewirausahaan dan pengalaman bisnis terhadap minat kewirausahaan.
Berdasarkan berbagai studi empiris diatas maka model atau kerangka pikir penelitian dalam hal ini
disusun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Ahmed et al, (2010), Zhao et al., (2005), Fa Tong, (2011), Akanbi, (2013). Turker dan
Selcuk (2009), Basu (2010) dll (Tuliskan sumber referensinya)

Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka pikir diatas maka hipotesis pada penelitian ini adalah:
H1: Pendidikan Kewirausahaan berpengaruh terhadap Entrepreneurial Self Efficacy
H2: pengalaman bisnis berpengaruh terhadap Entrepreneurial Self Efficacy
H3: Pendidipekerjaan Orang Tua berpengaruh terhadap Entrepreneurial Self Efficacy
H4: Perbedaan/minoritas etnis berpengaruh terhadap Entrepreneurial Self Efficacy
H5: Entrepreneurial Self Efficacy berpengaruh terhadap Minat Kewirausahaan
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METODE PENELITIAN
(Metode Penelitian harus mencakup: jenis penelitian, populasi dan sampel,teknik analisis dan
definisi operasional, ditulis dengan jarak 1,5 sepasi)

CONTOH MENULIS METODE PENELITIAN MENGENAI JENIS PENELITIAN,
POPULASI DAN SAMPEL DAN TEKNIK ANALISIS:
Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan populasi masyarakat Kota
Banjarmasin yang pernah menggunakan jasa transportasi GO-JEK. Penarikan sampel menggunakan
teknik nonprobability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Kriteria sampel pada
penelitian ini adalah 1) usia minimal 18 tahun, 2) pernah menggunakan jasa transportasi GO-JEK
minimal satu kali, 3) pernah melihat informasi tentang GO-JEK di media sosial.
Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan Partial
Least Square (PLS). Menurut Ghozali (2014), apabila menggunakan alat analisis PLS, jumlah
sampel minimal berkisar antara 30 sampai dengan 100 kasus. Oleh karena itu, peneliti mengambil
sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data berupa data primer yang didapatkan
dari hasil dari kuesioner.

CONTOH MENULIS METODE PENELITIAN MENGENAI DEFINISI OPRASIONAL
PENELITIAN:
Pada penelitian ini variabel-variabel yang menjadi pengamatan didefinisikan seperti pada
Tabel x, berikut ini.
Tabel x. Definisi Operasional Variabel
Variabel
Service
Performance (X )

Dimensi
Tangibles (bukti fisik)
(X.1)

Reliability (kepercayaan)
(X.2)

Responsiveness (daya
tanggap) (X.3)

Indikator
Peralatan yang terbaru
Penampilan fasilitas menarik
Pakaian baik dan rapi
Penampilan fasilitas fisik sesuai
layanan yang disediakan
Ketika sesuatu yang dijanjikan
oleh waktu tertentu, ditepati cepat
Ketika ada masalah, menjadi
simpatik dan meyakinkan
Bisa diandalkan
Memberikan pelayanan dengan
waktu yang dijanjikan
Pencatatan lengkap
Memberitahu pelanggan ketika
layanan akan diberikan
Menerima layanan yang cepat
Karyawan bersedia untuk
membantu pelanggan
Karyawan tidak sibuk untuk
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Sumber
Cronin & Taylor (1992)

Cronin & Taylor (1992)

Cronin & Taylor (1992)

Assurance (jaminan)
(X.4)

Emphaty (empati) (X.5)

Kinerja Pelayanan (Y1.1)
Kepuasan
Konsumen
(Y1)

Kualitas Produk (Y1.2)

Loyalitas
Konsumen
(Y2)

menanggapi permintaan
pelanggan
Karyawan dapat dipercaya
Aman bertransaksi dengan
karyawan
Karyawan yang sopan
Dukungan dari perusahaan untuk
karyawan
Perhatian individu
Karyawan yang memberikan
perhatian pribadi
Karyawan tahu apa yang saya
butuhkan
Perusahaan memiliki kepentingan
terbaik
Jam operasi yang nyaman
Pelanggan dilayani karyawan
dengan baik
Harapan pelanggan sesuai dengan
kualitas yang diberikan
Pelanggan mudah berinteraksi
dengan karyawan
Produk sesuai dengan harapan
pelanggan
Kualitas produk yang ditawarkan
baik

Cronin & Taylor (1992)

Cronin & Taylor (1992)

Tjiptono (2006)

Tjiptono (2006)

Harga (Y1.3)

Harga terjangkau
Harga sesuai dengan kebutuhan
pelanggan untuk meningkatkan
kepuasannya

Tjiptono (2006)

Biaya (Y1.4)

Tidak ada biaya tambahan

Lupiyoadi (2001)

Membeli secara berulang
(Y2.1)
Membeli lini produk dan
jasa (Y2.2)
Menyarankan kepada
orang sekitar (Y2.3)
Memperlihatkan
kebalnya terhadap
tarikan dari pesaing
(Y2.4)

Menggunakan jasa lebih dari satu
kali
Tidak akan pindah ke tempat lain

Griffin (2007)

Mendorong orang-orang terdekat
untuk menjadi konsumen
Menggunakan jasa yang diberikan
secara rutin

HASIL DAN ANALISIS
(Hasil dan Analisis harus mencakup: Deskripsi singkat responden, ui validitas dan reliabilitas
pada penelitian dengan kuesioner, uji normalitas dan asusi kleasik bila di perlukan, hasil analisis
dan pembahasan popul, ditulis dengan jarak 1,5 sepasi)
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CONTOH MENULIS HASIL DAN ANALISIS:

Responden penelitian ini adalah masyarakat kota Banjarmasin yang pernah menggunakan
jasa transportasi GO-JEK dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Penyebaran kuesioner
dilakukan secara online pada 28-29 September 2017.
Karakteristik responden menunjukkan bahwa terdapat 31 responden laki-laki dan 61
responden perempuan. Mayoritas berusia 21-25 tahun dengan pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa,
pengeluaran perbulan kurang dari Rp 2.000.000, intensitas rata-rata penggunaan GO-JEK 1-4 kali
dalam sebulan, jumlah minimal dalam bertransaksi menggunakan GO-JEK sebesar kurang dari Rp
10.000, jumlah maksimal dalam bertransaksi menggunakan GO-JEK sebesar Rp 101.000 – Rp
200.000, metode pembayaran yang sering digunakan adalah cash, dan mayoritas responden hanya
pernah menggunakan transportasi online GO-JEK.

Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan menggunakan software AMOS 22 dengan melihat loading
factor (nilai estimasi koefisien jalur terstandarisir) dan signifikansinya dalam model pengukuran
yang dapat ditunjukkan melalui analisis konfirmatori. Sebagai acuan batas nilai loading factor
minimal 0.45 (Ferdinand, 2006). Berdasarkan hasil yang dihitung berdasarkan syarat di signifikansi
di atas didapatkan bahwa variabel service performance terdapat 2 item dalam permodelan yang
tidak valid dan dihilangkan dari penelitian.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas untuk mengetahui derajat masing-masing faktor dalam mengindikasikan
sebuah variabel atau konstruk, dimana hasil olah data menunjukkan bahwa nilai konstruk
reliabilitas untuk indikator-indikator dari penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variabel dapat
dikategorikan baik, karena nilai semua konstruk diatas ≥ 0.60. Demikian pula dengan hasil variance
extract dimana hasilnya dapat diterima dengan nilai ≥ 0.50 (Ferdinand, 2006).

Uji Normalitas
Nilai cut-off yang dipakai untuk menguji normalitas data (assessment of normality) memakai
nilai skewness dan kortosis berkisar antara 1.0 – 1.5 atau nilai c.r (critical ratio) harus ≤ 2.58.
Berdasarkan hasil uji outlier diketahui bahwa terdapat 1 data yang dikategorikan sebagai
outlier dan akan dihilangkan dari penelitian karena nilai mahalanobis distance yang lebih besar dari
50.892. Sehingga jumlah data digunakan sebanyak 129 responden. Data yang dihilangkan adalah
data responden nomor 7.
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Hasil analisis
Analisis pada hubungan-hubungan struktur model (uji hipotesis) bisa digunakan setelah
kriteria-kriteria Goodness of Fit terpenuhi dalam estimasi model. Pengujian hipotesis didasarkan
pada hasil analisis nilai regresi PLS yaitu pada hasil Hasil Path Coefficient.
Pengujian hipotesis dilihat dari nilai T-Statistics) diatas > 1.96, maka hipotesis itu diterima.
Hasil uji Path Coefficient.PLS dapat dilihat pada Tabel xx:
Tabel XX. Hasil Path Coefficient
X1  Z1
X1  Z2
X1  Y1
Z1  Y1
Z2  Y1

Original
Sample
0.412
0.489
0.038
0.174
0.625

Sample Mean
0.420
0.495
0.037
0.171
0.629

Standard
Deviation
0.070
0.073
0.099
0.061
0.074

T-Statistics
5.928
6.686
0.385
2.849
8.396

Sumber: Data Primer, diolah (2017)
Dari pengujian dengan bootstrapping, diperoleh hasil path coefficient dengan
pembahasan sebagai berikut:

Pengaruh Viral Marketing terhadap Brand Awareness
Pengaruh variabel Viral Marketing (X1) terhadap Brand Awareness (Z1) memiliki nilai
koefisien parameter sebesar 0.412 yang berarti viral marketing berpengaruh positif terhadap
brand awareness, dengan t-statisik sebesar 5.928 dan p= 0.000 (t tabel > 1.985 dan p < 0,05).
Dari hasil tersebut maka diperoleh bahwa Viral Marketing berpengaruh signifikan terhadap
Brand Awareness. Oleh karena itu, Hipotesis 1 “Viral Marketing Berpengaruh terhadap Brand
Awareness” diterima.
Banyaknya informasi yang tersebar dan menjadi viral mampu menciptakan brand
awareness dari GO-JEK di benak masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak viral marketing
yang diperoleh maka akan semakin berpengaruh terhadap terciptanya brand awareness di
masyarakat.

Pengaruh Viral Marketing terhadap Kepercayaan Konsumen
Pengaruh variabel Viral Marketing (X1) dengan Kepercayaan Konsumen (Z2)
menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.489 yang berarti viral marketing berpengaruh
positif terhadap kepercayaan konsumen, dengan t statistik sebesar 6.686 dan p= 0.000 (t tabel >
1.985 dan p < 0,05). Dari hasil tersebut maka diperoleh bahwa Viral Marketing berpengaruh
signifikan terhadap Kepercayaan Konsumen. Oleh karena itu, Hipotesis 2 “Viral Marketing
Berpengaruh terhadap Kepercayaan Konsumen” diterima.
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Informasi yang tersebar dan menjadi viral mampu menciptakan kepercayaan konsumen
terhadap GO-JEK. Sehingga semakin positif konten viral marketing yang ada maka akan
semakin positif pula kepercayaan konsumen yang terbentuk.

Pengaruh Viral Marketing terhadap Keputusan Penggunaan
Pengaruh variabel Viral Marketing (X1) dengan Keputusan Penggunaan (Y1)
menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.038 yang berarti viral marketing berpengaruh
positif terhadap keputusan penggunaan, dengan t statistik sebesar 0.385 dan p= 0.701 (t tabel >
1.985 dan p < 0,05). Dari hasil tersebut maka diperoleh bahwa Viral Marketing tidak
berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan. Oleh karena itu, Hipotesis 3 “Viral
Marketing Berpengaruh terhadap Keputusan Penggunaan” ditolak.
Hasil menunjukkan tidak berpengaruh signifikan kemungkinan besar karena informasi
mengenai GO-JEK yang menjadi viral di media sosial tidak berkaitan dengan produk atau jasa
GO-JEK yang mampu mempengaruhi keputusan penggunaan konsumen. Dari hasil penelitian,
alasan konsumen memutuskan menggunakan GO-JEK yaitu karena pelayanan yang diberikan
kepada konsumen (cepat, praktis, aman, nyaman, dan lain-lain).

Pengaruh Brand Awareness terhadap Keputusan Penggunaan
Hasil pengujian keempat menunjukkan bahwa pengaruh variabel Brand Awareness
(Z1) dengan Keputusan Penggunaan (Y1) menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.174
yang berarti brand awareness berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan, dengan t
statistik sebesar 2.849 dan p= 0.005 (t tabel > 1.985 dan p < 0,05). Dari hasil tersebut maka
diperoleh bahwa Brand Awareness berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan.
Oleh karena itu, Hipotesis 4 ”Brand Awareness Berpengaruh terhadap Keputusan Penggunaan”
diterima.
GO-JEK telah memiliki brand awareness yang baik di benak masyarakat yang
kemudian akan berpengaruh terhadap keputusan untuk menggunakan GO-JEK. Brand
awareness yang baik terhadap GO-JEK juga akan membuat konsumen lebih memilih GO-JEK
dibandingkan transportasi online lain dan konsumen akan merasa yakin untuk menggunakan
GO-JEK.

Pengaruh Kepercayaan Konsumen terhadap Keputusan Penggunaan
Hasil pengujian kelima menunjukkan bahwa pengaruh variabel Kepercayaan Konsumen
(Z2) dengan Keputusan Penggunaan (Y1) menunjukkan nilai koefisien parameter sebesar 0.625
yang berarti kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan,
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dengan t statistik sebesar 8.396 dan p= 0.000 (t tabel > 1.985 dan p < 0,05). Dari hasil tersebut
maka diperoleh bahwa Kepercayaan Konsumen berpengaruh signifikan terhadap Keputusan
Penggunaan. Oleh karena itu, Hipotesis 5 “Kepercayaan Konsumen Berpengaruh terhadap
Keputusan Penggunaan” diterima.
Masyarakat telah memiliki rasa percaya terhadap GO-JEK, yang kemudian akan
berdampak pada keputusan penggunaan konsumen. Kepercayaan yang dimiliki konsumen
terhadap GO-JEK akan membuat konsumen lebih memilih GO-JEK dibandingkan transportasi
online lain dan konsumen akan merasa yakin untuk menggunakan GO-JEK.
Pengaruh Viral Marketing secara tidak langsung terhadap Keputusan Penggunaan melalui
Brand Awareness
Hasil pengujian keenam untuk pengaruh tidak langsung Viral Marketing (X1) terhadap
Keputusan Penggunaan (Y1) melalui Brand Awareness (Z1) dilakukan dengan perhitungan
rumus sobel dan diperoleh nilai t statistik sebesar 2.571 (t tabel > 1.985 dan p < 0,05), sehingga
Viral Marketing (X1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan (Y1) melalui
Brand Awareness (Z1).
Viral marketing dapat menciptakan dan meningkatkan brand awareness terhadap GOJEK di benak masyarakat. Sehingga semakin banyak viral marketing, akan semakin meningkat
brand awareness yang selanjutnya akan mempengaruhi keputusan masyarakat Banjarmasin
untuk menggunakan GO-JEK sebagai transportasi online pilihan mereka.
Pengaruh Viral Marketing secara tidak langsung terhadap Keputusan Penggunaan melalui
Kepercayaan Konsumen
Hasil pengujian ketujuh untuk pengujian pengaruh tidak langsung Viral Marketing (X1)
terhadap Keputusan Penggunaan (Y1) melalui Kepercayaan Konsumen (Z2) dilakukan dengan
perhitungan rumus sobel dan diperoleh nilai t sebesar 5.258 (t tabel > 1.985 dan p < 0,05),
sehingga Viral Marketing (X1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan (Y1)
melalui Kepercayaan Konsumen (Z2).
Viral marketing dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap GO-JEK.
Sehingga semakin banyak viral marketing, akan semakin meningkat kepercayaan dan
selanjutnya akan berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Banjarmasin untuk menggunakan
GO-JEK sebagai transportasi online pilihan mereka.
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SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN (Tulis Kesimpulan Penelitian dengan penomoran bila kesimpulanya lebih dari 1)
CONTOH:
Simpulan
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang diuraikan sebelumnya maka kesimpulan
penelitian ini adalah:
1. Entrepreneurial self-efficacy (ESE) berpengaruh terhadap minat kewirausahaan (entrepreneurial
intention).
2. Pekerjaan orang tua mahasiswa berpengaruh terhadap minat kewirausahaan dengan dimediasi
oleh entrepreneurial self-efficacy (ESE) mahasiswa.
3. Pendidikan/pembelajaran kewirausahaan pada mahasiswa berpengaruh terhadap minat
kewirausahaan dengan dimediasi oleh entrepreneurial self-efficacy (ESE) mahasiswa.

SARAN (Tulis saran Penelitian dengan penomoran bila saran lebih lebih dari 1)

CONTOH:
Saran
1. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan/pembelajaran kewirausahaan
berpengaruh

terhadap

minat

kewirausahaan

mahasiswa,

maka

disarankan

agar

pendidikan/pembelajaran kewirausahaan bisa lebih ditingkatkan pada perguruan tinggi baik
secara teoritis maupu praktis agar lulusan perguruan tinggi lebih banyak menjadi wirausaha.
2. Pembelajaran kewirausahaan sangat perlu untuk ditingkatkan tidak hanya untuk mahasiswa
program studi bisnis, namun juga mahasiswa program studi bidang ilmu non-bisnis.
3. Penelitian yang akan datang terkait pengaruh karakteristik personal terhadap minat
kewirausahaan mahasiswa perlu diperluas dengan membandingkan mahasiwa dengan program
studi bidang Manajemen Bisnis dengan mahasiswa program studi bidang non- bisnis, sehingga
temuan penelitian akan lebih komprehensif.
DAFTAR PUSTAKA
(Tuliskan Daftar pustaka yang diacu/dikutif yang ada pada artikel, bila tidak dikutif tidak perlu
dituliskan meskipun pada sekripsi di gunakan daftar pustaka itu)
CONTOH PENULISAN DAFTAR PUSTAKA:
DAFTAR PUSTAKA
Aaker, David A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of Brand. New York:
The Free Press.
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Pelanggan dan Keputusan Pembelian (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Angkatan 2013 yang Melakukan Pembelian Online Melalui Media
Sosial Instagram). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 11 No.1.

KETENTUAN-KETENTUAN PENULISAN JURNAL:
1. Jurnal di tulis dengan jenis font Time Roman 12, 1 (satu) spasi untuk anbstrak dan 1,5 (satu
setengah) spasi untuk bagian isi jurnal, margin kertas: margin atas 3cm, margin bawah 2cm,
margin kiri 3cm dan margin kanan 2cm.
2. Jumlah halaman 18-23 halaman sudah termasuk Daftar Pustaka.
3. Penulisan Tabel berurut dari tabel 1, 2, 3 dst, sesuai dengan jumlah tabel dengan penulisan
nomor tabel dibold (hurup tebal) dan keterangan normal ditulis di atas tabel,sbb:
Tabel 4. Regression Weight
Estimasi Standardized S.E
Y1 <--- X 1.052
Y2 <--- Y1 0.659

1.000
0.629

0.149
0.145

C.R

P

7.064
4.560

0.000
0.000

Sumber: Data Primer, Diolah (2017)
4. Penulisan gambar berurut dari gambar 1, 2, 3 dst sesuai dengan jumlah gambar dengan
penulisan nomor gambar hurup tebal dan keterangan normal ditulis di bawah gambar,sbb:

Gambar 1. Model/konsep Penelitian

5. Daftar Pustaka menggunakan APA Style dan sebaiknya di buat dengan fasilitas References
pada MS Word.
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