
 

 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penulis melakukan analisis deskriptif berdasarkan angka rata-rata hitung jawaban 

responden terhadap tiap-tiap pertanyaan dalam kuesioner mengenai kinerja dan 

harapannya tentang atribut social media LINE dan KakaoTalk. 

Angka rata-rata hitung jawaban responden untuk setiap pernyataan: 

 

�̅� =  
∑(𝑓𝑖, 𝑋𝑖)

𝑁
 

Keterangan: 

Xi = bobot jawaban 

fi = jumlah responden per Xi 

N = total responden 

Untuk menginterpretasikan data rata-rata hitung dibuat kategori-kategori. Kategori 

tersebut didasarkan atas rentang skala (interval) rata-rata hitung yang dihitung 

dengan rumus berikut Simamora (2008:130-131): 

RS = m – n 

b 

Keterangan: 

RS = rentang skala (interval) 

m = bobot tertinggi 

n  = bobot terendah 

b = jumlah kategori yang diinginkan 

𝑅𝑆 =  
(4 − 1)

4
= 0,75 

 

Dengan RS = 0,75, maka angka reta-rata hitung dikelompokan seperti yang disajikan 

pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Interpretasi Rata-Rata Hitung Harapan Konsumen dan Kinerja LINE dan 

Kakaotalk  

Rata-rata Hitung Arti 

1,00 – 1,75 Sangat Rendah 

1,76 – 2,50 Rendah 

2,51 – 3,25 Tinggi 

3,26 – 4,00 Sangat tinggi 

 

Setelah diperoleh angka rata-rata hitung harapan dan kinerja, selanjutnya dihitung 

angka rata-rata hitung kepuasan konsumen, dengan cara : rata-rata hitung kinerja – 

rata-rata hitung harapan. 

 

Untuk menginteprestasikan tingkat kepuasan konsumen, penulis mengelompokan 

rata-rata hitung kepuasan konsumen berdasarkan rentang skala tertentu. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menginterpretasikan data. 

 

Dengan mengacu bahwa; Kepuasan = fungsi H - K, maka : 

 konsumen merasa puas jika K ≥ H atau (K – H) ≥ 0; 

 Konsumen tidak puas jika K < H atau (K – H) < 0. 

 

Selanjutnya interval rata-rata hitung kepuasan konsumen dihitung dengan cara: 

 Kepuasan maksimum 

= Bobot kinerja(K) tertinggi − bobot harapan (H) terendah 

= 4 − 1 = 3 

 Kepuasan minimum  

= bobot kinerja (K)terendah − bobot harapan (H)tertinggi 

= 1 − 4 =  −3 

 Rentang skala kepuasan  konsumen  

=
(kepuasan maksimum − kepuasan minimum)

jumlah kelas
 

=
(3 − (−3))

4
= 1,5 
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Taberl 4.2 

Pengelompokan Rata-Rata Hitung Kepuasan Konsumen 

Rata-Rata Hitung Arti 

-3 ≤ x < -1,5 Sangat Tidak Puas 

-1,5 ≤ x < 0   Tidak Puas 

0 ≤ x < 1,5 Puas 

1,5 ≤ x ≤ 3 Sangat Puas 

 

Dengan range antar interval sebesar 1.5, penulis berfikir alangkah tidak 

bijak apabila terjadi selisih yang kecil lalu langsung menilai bahwa responden sangat 

tidak puas, tidak puas, puas, atau sangat puas dikarenakan jarang terjadi kasus kinerja 

melebihi harapan dari konsumen. Walaupun kinerja yang diberikan sudah tinggi 

namun biasanya harapan konsumen terus meningkat lebih tinggi lagi. Oleh karena 

itu, penulis membuat rentang skala (interval) sebesar 0,75 yang didapat dari rentang 

skala yang sudah ada yakni 1,5 dibagi dua kembali oleh penulis agar terjadi beberapa 

pecahan rentang skala (interval) baru yang dirasa lebih bijak. Berdasarkan angka 

rentang skala tersebut, angka rata-rata hitung kepuasan konsumen dikelompokan 

seperti yang disajikan pada tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Ulang Rentang Tingkat Kepuasan 

Interpretasi Rata-Rata 

Hitung Kepuasan 

Konsumen 

Interpretasi 

-3 ≤ x < -2,25 Sangat Tidak Puas 

-2,25 ≤ x -1,5 Agak Tidak Puas 

-1,5 ≤ x < -0,75 Tidak Puas 

-0,75  ≤ x < 0 Kurang Puas 

0 ≤ x < 0,75 Agak Puas 

0,75 ≤ x < 1,5  Puas 

1,5 ≤ X < 2,25 Lebih Puas 

2,25 ≤ x ≤ 3 Sangat Puas 

 

Selanjutnya, interpretasi tentang angka rata-rata hitung harapan, kinerja, dan 

kepuasan konsumen didasarkan atas tabel 4.1 dan tabel 4.3. Hasil olahan data angka 
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rata-rata hitung disajikan pada tabel-tabel. Analisis data didasarkan atas angka rata-

rata hitung dan hasil observasi terhadap aplikasi LINE dan KakaoTalk. 

4.1.  Analisis Persepsi Konsumen Tentang Kinerja Harapan dan Kepuasan 

Konsumen Terhadap LINE 

 

Pada bagian ini disajikan analisis untuk setiap dimensi social media. 

 

4.1.1.  Dimensi Identity pada LINE 

Hasil olahan data tentang dimensi identity disajikan pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Identity Pada LINE 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

1. Form keterangan pribadi LINE 

lengkap 6 31 58 5 

2,62 

Lengkap 0 27 65 8 

2,81 

Lengkap -0.19 

Kurang  

Puas 

Sumber :Hasil pengolahan data 
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Gambar 4.1 

User Profile LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.4 rata-rata harapan konsumen sebesar 2,81, yang menunjukan 

konsumen berharap form profil lengkap dan kinerja yang berikan oleh LINE sebesar 

2,62, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada 

harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,19 tidak bijak bila penulis 

langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis menganggap bahwa 

dengan selisih hanya -0,19, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan 

kurang puas dengan kinerja profil pada LINE. 

4.1.2.  Dimensi Conversation Pada LINE 

Hasil olahan data tentang dimensi conversation disajikan pada tabel 4.5.
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Tabel 4.5 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Conversation Pada LINE 

Sumber: Hasil pengolahan data 

 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

2.  Pengiriman pesan pada Line cepat 

2 27 53 18 2,87 Cepat 0 0 35 65 

3,65  

Sangat Cepat -0,78 Tidak Puas 

3. mudah  membuat group chat pada 

Line 

3 14 76 7 2,87 Mudah 0 11 60 29 

3,18  

Mudah -0,31 Kurang Puas 

4.Berkomunikasi menggunakan Free 

call pada Line tidak putus - putus 

12 40 32 16 

2,52  

Tidak Putus-

putus 0 10 37 53 

3,43  

Sangat Tidak Putus-

Putus -0,91 Tidak Puas 

5. Lancar dalam  berkomunikasi 

menggunakan voice note pada Line 

lancar 2 31 62 5 2,7   Lancar 0 23 57 20 

2,97  

Lancar -0,27 Kurang Puas 

6. Lancar  dalam berkomunikasi melalui 

video message pada Line lancar 

12 27 61 0 

2,49  

tidak lancar 0 12 64 24 

3,12 

Lancarr -0,63 Kurang Puas 
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 Kecepatan Mengirimkan Pesan  

Kecepatan pengiriman pesan menjadi hal yang penting didalam aplikasi instant 

mesaging. Konsumen lebih senang mendapatkan informasi secara cepat. LINE 

menggunakan jaringan 3G (HSPDA) untuk mengirimkan pesannya. Jaringan ini 

lebih cepat dalam mengirimkan data daripada jaringan 2G (EDGE). Pesan dalam 

LINE hanya dapat dikirim melalui jaringan 3G saja. 

Gambar 4.2 

Kecepatan Mengirimkan Pesan Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,65, yang 

menunjukan konsumen berharap pesan yang cepat terkirim sangat tinggi dan 

kinerja yang berikan oleh LINE sebesar 2,87, juga menunjukkan bahwa kinerja 

yang tinggi walau lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih 

hanya sebesar -0,78, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan tidak 

puas dengan kinerja kecepatan mengirimkan pesan pada LINE. 
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 Mudah Dalam Membuat Group Chat 

Fasilitas group chat pada aplikasi LINE tidak memiliki batas anggota chat. 

Langkah–langkah dalam membuat group chat adalah dengan terlebih 

dahulu memilih salah satu teman yang akan diajak berbincang lalu tekan tab 

invite lalu pilih teman lain yang akan diajak berbincang.  

Gambar 4.3  

Membuat Grup Chat  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,18, yang 

menunjukan konsumen berharap pesan cepat terkirim tinggi dan kinerja 

yang berikan oleh LINE sebesar 2,87, juga menunjukkan bahwa kinerja 

yang tinggi walau lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih 

hanya sebesar -0,31 tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa 

konsumen tidak puas. Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -

0,31, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas 

dengan kinerja kemudahan  membuat grup chat  pada LINE. 
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 Berkomunikasi Menggunakan Free call Pada Line Tidak Putus – Putus 

 LINE memberikan layanan free call untuk dapat bertelepon secara gratis 

antarsesama pengguna LINE tanpa dipotong biaya pulsa, namun 

menggunakan data internet. Fitur ini akan berjalan lancar pada jalur data 

3G/HSPDA. Contoh: 

Gambar 4.4 

Free Call  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,43, yang 

menunjukan konsumen berharap fitur freecall tidak putus-putus sangat 

tinggi dan kinerja yang berikan oleh LINE sebesar 2,52, juga menunjukkan 

bahwa kinerja yang sangat tinggi walau lebih rendah daripada harapan 

konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,91, berdasarkan tabel 4.3 berarti 

konsumen digolongkan tidak puas dengan kinerja freecall pada LINE. 

 Lancar dalam  berkomunikasi menggunakan voice note pada Line 

LINE memberikan layanan voicenote untuk dapat memberikan pesan melalui 

suara antarsesama pengguna LINE tanpa dipotong biaya pulsa, namun 

menggunakan data internet. Fitur ini akan berjalan lancar pada jalur data 

3G/HSPDA dan Wifi. Contoh: 



59 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Voice Note  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata harapan konsumen sebesar 2,97, yang 

menunjukan konsumen berharap kelancaran berkomunikasi menggunakan 

voice note tinggi dan kinerja yang berikan oleh LINE sebesar 2,70, juga 

menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada 

harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,27 tidak bijak bila 

penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis 

menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,27, berdasarkan tabel 4.3 

berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan kinerja voice note  pada 

LINE 

 Lancar dalam  berkomunikasi menggunakan video message pada Line 

 LINE memberikan fitur berupa pengiriman pesan video untuk berbagi 

peristiwa bersama teman yang menggunakan aplikasi LINE. LINE membatasi 

durasi video selama 90 detik. 
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Gambar 4.6  

Langkah Mengirimkan Video Message  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,12, yang 

menunjukan konsumen berharap kelancaran berkomunikasi menggunakan 

video message tinggi dan kinerja yang berikan oleh LINE sebesar 2,49, juga 

menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada 

harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,63 tidak bijak bila 

penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis 

menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,63, berdasarkan tabel 4.3 

berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan kinerja video message 

pada LINE. 

 

4.1.3. Dimensi Sharring Pada LINE 

Hasil olahan data tentang dimensi sharring disajikan pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Sharring Pada LINE 

Sumber : Hasil perhitungan penulis 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (K) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

7. Tersedia fasilitas untuk 

mengirimkan berbagai macam 

file pada Line 

(jpg,mp3,pdf,xls,docx,dll) 4 11 57 28 

3,09 

Tersedia 0 1 53 46 

3,45 

Sangat 

tersedia -0,36 

Kurang 

Puas 

8. Mudah mengirimkan file 

melalui Line 

2 22 64 12 

2,86  

Mudah 0 2 46 52 

3,5 

Sangat 

Mudah -0,64 

Kurang 

Puas 

9. Share location pada Line 

bermanfaat 

7 61 31 1 

2,26  

tidak 

bermanfaat 0 52 45 3 

2,51 

Bermanfaat -0,25 

Kurang 

Puas 
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 Tersedia fasilitas untuk mengirimkan berbagai macam file pada LINE 

LINE menyediakan fitur agar pengguna bisa saling berbagi berbagai macam 

bentuk file. File–file tersebut diantaranya gambar, video, share location, dan 

link dari berbagai website yang ingin dibagi kepada teman–teman. 

Gambar 4.7 

Ketersediaan Fitur Berbagi File  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.6 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,45, yang 

menunjukan konsumen berharap ketersediaan fitur mengirimkan berbagai 

macam file menggunakan LINE tinggi dan kinerja yang berikan oleh LINE 

sebesar 3,09, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih 

rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,36 

tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. 

Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,36, berdasarkan tabel 

4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan ketersediaan fitur 

untuk berbagi berbagai macam file pada LINE. 
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 Mudah mengirimkan file melalui LINE 

Sebagaimana yang telah di diuraikan sebelumnya, bahwa LINE menyediakan 

fitur agar pengguna bisa saling berbagi berbagai macam bentuk file. File – file 

tersebut diantaranya gambar, video, share location, dan link dari berbagai 

website yang ingin dibagi kepada teman–teman. Dengan menekan tombol 

plus (+) pada window chat akan langsung terlihat pilihan file apa yang akan 

dibagi dengan teman. 

Gambar 4.8 

Mengirimkan File  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.6 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,50, yang 

menunjukan konsumen berharap kemudahan mengirimkan berbagai macam 

file menggunakan LINE sangat tinggi dan kinerja yang berikan oleh LINE 

sebesar 2,86, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih 

rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,64 

tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. 

Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,64, berdasarkan tabel 

4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan kemudahan fitur 

untuk berbagi berbagai macam file pada LINE. 
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 Share location pada Line bermanfaat 

LINE menyediakan fitur share location agar pengguna bisa berbagi 

keberadaannya saat ini kepada teman–temannya. Saat berada di suatu tempat 

yang dianggap menarik, pengguna dapat berbagi informasi mengenai tempat 

tersebut melalui layanan share location ini. 

Gambar 4.9 

Share Location  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.6 rata-rata harapan konsumen sebesar 2,51, yang 

menunjukan konsumen merasa share location pada LINE bermanfaat tinggi 

sedangkan kinerja yang berikan oleh LINE sebesar 2,26, menunjukkan 

bahwa kinerja yang rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih 

hanya sebesar -0,25 tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa 

konsumen tidak puas. Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -

0,25, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas 

dengan fitur share location pada LINE. 

 

4.1.4. Dimensi Group Pada LINE 

Hasil olahan data tentang dimensi sharring disajikan pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Group Pada LINE 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

10. Line mudah dalam membuat 

group 
2 15 77 6 

2,87 

Mudah 0 7 65 28 

3,21 

Mudah -0,34 

Kurang 

Puas 

11. Jumlah anggota group di Line 

banyak 
2 18 70 10 

2,88 

Banyak 0 11 63 26 

3,15 

Banyak -0,27 

Kurang 

Puas 

Sumber : Hasil pengolahan data 
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 Line mudah dalam membuat group 

Cara membuat group adalah dengan cara tekan friends pada window utama lalu 

tekan tanda plus(+) pada pojok kanan tampilan layar lalu tekan create group. 

Gambar 4.10 

Membuat Grup  Pada LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.7 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,21, yang menunjukan 

harapan konsumen pada group  LINE tinggi sedangkan kinerja yang berikan oleh 

LINE sebesar 2,87, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih 

rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,34 tidak 

bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis 

menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,34, berdasarkan tabel 4.3 berarti 

konsumen digolongkan kurang puas dengan fitur group pada LINE. 

 Jumlah anggota group di Line banyak 

LINE menyediakan fitur group yang dapat dibuat sendiri. Dengan kapasitas hingga 

mencapai 100 orang, pengguna dapat dengan leluasa mengundang teman–teman 

untuk masuk ke dalam group. Melalui group kita dapat mengiriman pesan secara 

serentak kepada teman – teman yang terdaftar didalam group. 
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Gambar 4.11 

Anggota Grup LINE 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.7 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,15, yang menunjukan 

harapan konsumen pada jumlah anggota group  LINE tinggi sedangkan kinerja 

yang berikan oleh LINE sebesar 2,88, juga menunjukkan bahwa kinerja yang 

tinggi walau lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya 

sebesar -0,27 tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa konsumen 

tidak puas. Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,27, berdasarkan 

tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan banyaknya jumlah 

anggota group pada LINE. 

4.1.5.  Dimensi Relationship Pada LINE 

 

Hasil olahan data tentang dimensi sharring disajikan pada tabel 4.8.
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Tabel 4.8 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Relationship Pada LINE 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

12. Mudah berbagi kontak 

dengan teman di Line 2 19 75 4 

2,81 

Mudah 0 0 77 23 

3,23 

Mudah -0,42 

Kurang 

Puas 
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 Kemudahan dalam berbagi kontak teman 

Line menggunakan nomor telepon sebagai ID dan dapat membuat ID 

pengguna, sehingga memudahkan orang lain untuk mengundang. Untuk 

menambah teman, selain dengan cara menyimpan nomor handphone teman , 

penambahan teman dapat dilakukan dengan fitur Shake It. Cara kerja fitur ini 

hanya dengan menggoyangkan smartphone lalu teman anda yang berada pada 

jarak tertentu akan secara otomatis terlacak oleh LINE. Selain menggunakan 

nomor telepon user ID juga disediakan oleh LINE sehingga memudahkan 

pencarian teman. Dengan menggunaan ID, tidak perlu menambah teman 

LINE dengan menyimpan nomor telepon teman. LINE juga menyediakan 

fasilitas QR code untuk memudahkan menambah kontak teman. 

Gambar 4.12 

Berbagi Kontak  Pada LINE 

 

Sumber : Capture picture penulis 

Berdasarkan tabel 4.8 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,23, yang 

menunjukan harapan konsumen pada kemudahan dalam berbagi kontak 

teman pada aplikasi  LINE tinggi sedangkan kinerja yang berikan oleh 

LINE sebesar 2,81, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau 

lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -
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0,42 tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak 

puas. Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,42, berdasarkan 

tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan kemudahan 

berbagi kontak teman pada LINE. 

 

4.2.  Analisis Persepsi Konsumen tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan 

Terhadap KakaoTalk 

Pada bagian ini disajikan analisis untuk setiap dimensi social media pada KakaoTalk.  
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Tabel 4.9 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi  Identity Pada KakaoTalk 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

1. Form keterangan pribadi 

Kakaotalk lengkap 

2 52 45 1 

2,45 

Tidak 

Lengkap 0 27 65 8 

2,81  

Lengkap -0,36 

Kurang 

Puas 
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4.2.1.  Dimensi Identity  Pada KakaoTalk 

KakaoTalk menyediakan fasilitas untuk para pengguna mengisi identitas diri mereka, 

diantaranya adalah nama pengguna, foto, nomor telefon seluler, dan ID KakaoTalk. 

ID Kakaotalk hanya dapat diganti satu kali sehingga pengguna tidak bisa mengganti-

ganti user id setiap saat. Hasil olahan data tentang dimensi identity disajikan pada 

tabel 4.9. 

Gambar 4.13  

Profile  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.9 rata-rata harapan konsumen sebesar 2,81, yang menunjukan 

konsumen berharap form profil lengkap dan kinerja yang berikan oleh KakaoTalk 

sebesar 2,45, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah 

daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,36 tidak bijak bila 

penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis menganggap 

bahwa dengan selisih hanya -0,36 berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen 

digolongkan kurang puas dengan kinerja profil pada KakaoTalk. 

 

4.2.2. Dimensi Conversation Pada KakaoTalk 

Hasil olahan data tentang dimensi conversation disajikan pada tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Conversation Pada KakaoTalk 

Pernyataan Kinerja Harapan Rata-Rata Kepuasan 

 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

2. Pengiriman pesan pada 

Kakaotalk cepat 
2 41 52 5 

2,6 

Cepat 0 0 35 65 

3,65  

Sangat Cepat -1,05 Tidak Puas 

3. mudah  membuat group chat 

pada Kakaotalk 

21 52 27 0 

2,06 

Tidak 

Mudah 0 11 60 29 

3,18  

Mudah -1,12 Tidak Puas 

4. Berkomunikasi menggunakan 

Free call pada Kakaotalk tidak 

putus - putus 
12 54 33 1 

2,23 

Putus - 

Putus 0 10 37 53 

3,43 

Sangat Tidak 

Putus - Putus -1,2 Tidak Puas 

 

    

 

       Dilanjutkan 
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           Lanjutan Tabel 4.9 

Pernyataan 
Kinerja (K) Harapan (H) 

Rata-Rata 

Kepuasan Artinya 

STS TS S SS Rata-rata STS TS S SS Rata-rata STS TS 

5. Lancar dalam  berkomunikasi 

menggunakan voice note pada 

Kakaotalk lancar 
1 52 46 1 

2,47 

Tidak 

Lancar 0 23 57 20 

2,97 

Lancar -0,5 

Kurang 

Puas 

6. Lancar  dalam berkomunikasi 

melalui video message pada 

Kakaotalk lancar 11 27 62 0 

2,51 

Lancar 0 12 64 24 

3,12 

Lancar -0,61 

Kurang 

Puas 

Sumber : Hasil pengolahan data 

             



75 

 

 

 

 Kecepatan Mengirimkan Pesan  

Kakaotalk menggunakan koneksi internet melalui jaringan GPRS, EDGE, 

3G, atau Wifi untuk beroperasi. Kakaotalk tidak akan berhenti (quit) saat 

tidak ada koneksi internet. Kita tetap dapat membuka aplikasi ini, lalu melihat 

kontak serta perbincangan yang telah kita lakukan. Tetapi disaat kita mencoba 

untuk mengirimkan pesan, pesan tidak akan terkrim dan akan muncul 

pemberitahuan bahwa platform tidak terhubung dengan internet. Disaat 

terhubung dengan internet kembali, akan muncul tanda berbentuk balon 

berwarna putih dengan lambang petir didalamnya yang menandakan bahwa 

kita telah terhubung kembali dengan internet. 

Gambar 4.14 

Mengirimkan Pesan  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.10 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,65, yang 

menunjukan konsumen berharap pesan yang cepat terkirim sangat tinggi dan 

kinerja yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 2,60, juga menunjukkan bahwa 

kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan 

selisih hanya sebesar -1,05, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan 

tidak puas dengan kinerja kecepatan mengirimkan pesan pada KakaoTalk. 
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 Mudah dalam membuat group chat 

Fasilitas grup chat pada aplikasi KakaoTalk tidak memiliki batas anggota 

chat. Langkah – langkah dalam membuat group chat adalah dengan terlebih 

dahulu memilih salah satu teman yang akan diajak berbincang lalu tekan tab 

berlogo tiga buah titik di pojok kanan atas lalu tekan tab “invite” lalu pilih 

teman lain yang akan diajak berbincang.  

Gambar 4.15 

Membuat Grup Chat  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.10 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,18, yang 

menunjukan konsumen berharap pesan cepat terkirim tinggi dan kinerja 

yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 2,06, menunjukkan bahwa kinerja 

KakaoTalk. Dengan selisih sebesar -1,12 \, berdasarkan tabel 4.3 berarti 

konsumen digolongkan tidak puas dengan kinerja kemudahan  membuat 

grup chat  pada KakaoTalk. 

 

 

 



77 

 

 

 

 Berkomunikasi menggunakan Free call pada KakaoTalk tidak putus – 

putus 

KakaoTalk memberikan layanan free call untuk dapat bertelepon gratis 

antarsesama pengguna KakaoTalk tanpa dipotong biaya pulsa, namun 

menggunakan data internet. Fitur ini akan berjalan lancar pada jalur data 

3G/HSPDA. 

Gambar 4.16 

FreeCall  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.10 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,43, yang 

menunjukan konsumen berharap fitur freecall tidak putus-putus sangat 

tinggi dan kinerja yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 2,23, menunjukkan 

kinerja kakaoTalk rendah. Dengan selisih sebesar -1,2, berdasarkan tabel 4.3 

berarti konsumen digolongkan tidak puas dengan kinerja freecall pada 

KakaoTalk. 

 Lancar dalam  berkomunikasi menggunakan voice note pada KakaoTalk 

KakaoTalk memberikan layanan voicenote untuk dapat memberikan pesan 

melalui suara antarsesama pengguna KakaoTalk tanpa dipotong biaya pulsa, 

namun menggunakan data internet. Fitur ini akan berjalan lancar pada jalur 

data 3G/HSPDA dan Wifi 
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Gambar 4.17 

Voicenote  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.10, rata-rata harapan konsumen sebesar 2,97, yang 

menunjukan konsumen berharap kelancaran berkomunikasi menggunakan 

voice note tinggi dan kinerja yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 2,47, 

juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada 

harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,5 tidak bijak bila 

penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis 

menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,5, berdasarkan tabel 4.3 berarti 

konsumen digolongkan kurang puas dengan kinerja voice note  pada 

KakaoTalk. 

. 
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 Lancar dalam  berkomunikasi menggunakan video message pada 

KakaoTalk 

 KakaoTalk memberikan fitur berupa pengiriman pesan video untuk 

berbagi momen bersama teman yang menggunakan aplikasi KakaoTalk. 

KakaoTalk membatasi durasi videoselama 10 detik. 

Gambar 4.18 

Video message  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.10 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,12, yang 

menunjukan konsumen berharap kelancaran berkomunikasi menggunakan 

video message tinggi dan kinerja yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 2,51, 

juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada 

harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,61 tidak bijak bila 

penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis 

menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,61, berdasarkan tabel 4.3 

berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan kinerja video message 

pada KakaoTalk. 
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4.2.3. Dimensi Sharring pada KakaoTalk 

Hasil olahan data tentang dimensi sharring disajikan pada tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Dimensi Sharring Pada KakaoTalk 

Sumber : Hasil pengolahan data 

 

 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata 

ST

P TP P SP Rata-rata (K-H) 
Artinya 

7. Tersedia fasilitas untuk mengirimkan 

berbagai macam file pada Kakaotalk 

(jpg,mp3,pdf,xls,docx,dll) 5 9 57 29 

3,1  

Tersedia 0 1 53 46 

3,45  

Sangat Tersedia -0,35 Kurang Puas 

8. Mudah mengirimkan file melalui 

Kakaotalk 
2 27 60 11 2,8 Mudah 0 2 46 52 

3,5 

Sangat Mudah -0,7 Kurang Puas 

9. Share location pada Kakaotalk 

bermanfaat 

44 47 8 1 

1,66 Sangat 

Tidak 

Bermanfaat 0 52 45 3 

2,51  

Bermanfaat -0,85 Tidak Puas 
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 Tersedia fasilitas untuk mengirimkan berbagai macam file pada 

KakaoTalk 

LINE menyediakan fitur agar pengguna bisa saling berbagi berbagai macam 

bentuk file. File – file tersebut diantaranya gambar, video,dan share location 

yang ingin dibagi kepada teman – teman. 

Gambar 4.19 

Berbagi File  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.11 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,45, yang 

menunjukan konsumen berharap ketersediaan fitur mengirimkan berbagai 

macam file menggunakan KakaoTalk tinggi dan kinerja yang berikan oleh 

KakaoTalk sebesar 3,10, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi 

walau lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya 

sebesar -0,35, tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa 

konsumen tidak puas. Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -

0,35, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas 

dengan ketersediaan fitur untuk berbagi berbagai macam file pada 

KakaoTalk. 
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 Mudah mengirimkan file melalui KakaoTalk 

KakaoTalk menyediakan fitur agar pengguna bisa saling berbagi berbagai 

macam bentuk file. File – file tersebut diantaranya gambar, video,dan share 

location. Dengan menekan tombol plus(+) pada window chat akan langsung 

terlihat pilihan file apa yang akan dibagi dengan teman. 

 

Gambar 4.20 

Kemudahan Berbagi File  Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.11, rata-rata harapan konsumen sebesar 3,50, yang 

menunjukan konsumen berharap kemudahan mengirimkan berbagai macam 

file menggunakan KakaoTalk sangat tinggi dan kinerja yang berikan oleh 

LINE sebesar 2,80, juga menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau 

lebih rendah daripada harapan konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -

0,70 tidak bijak bila penulis langsung menyatakan bahwa konsumen tidak 

puas. Penulis menganggap bahwa dengan selisih hanya -0,70, berdasarkan 

tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan kemudahan 

fitur untuk berbagi berbagai macam file pada KakaoTalk. 
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 Share location pada KakaoTalk bermanfaat 

 KakaoTalk menyediakan fitur share location agar pengguna bisa berbagi 

keberadaannya saat ini kepada teman – temannya. Saat berada di suatu tempat 

yang dianggap menarik pengguna dapat berbagi informasi mengenai tempat 

tersebut melalui layanan share location ini. Dengan menekan tombol berlogo 

tiga buah titik di pijok kanan atas dan menekan logo yang berbentuk seperti 

butiran air kita bisa langsung berbagi informasi mengenai keberadaan kita 

saat ini. 

Gambar 4.21 

Share Location Pada KakaoTalk 

 

Sumber : Capture picture penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.11 rata-rata harapan konsumen sebesar 2,51, yang 

menunjukan konsumen merasa share location pada KakaoTalk bermanfaat 

tinggi sedangkan kinerja yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 1,16, 

menunjukkan bahwa kinerja yang rendah daripada harapan konsumen. 

Dengan selisih  sebesar -0,85, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen 

digolongkan kurang puas dengan fitur share location pada KakaoTalk. 

 

4.2.4.  Dimensi Group Pada KakaoTalk 

Hasil olahan data tentang dimensi sharring disajikan pada tabel 4.12. 
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 Tabel 4.12 

Persepsi Konsumen Tentang Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Terhadap Dimensi Group Pada KakaoTalk 

Sumber : Hasil pengolahan data 

 

 

 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

10. KakaoTalk mudah dalam 

membuat group 

0 52 46 2 

2,5  

Tidak 

Mudah 0 7 65 28 

3,21 

Mudah -0,71 

Kurang 

Puas 

11. Jumlah anggota group di 

KakaoTalk banyak 
0 6 77 17 

3,11 

Banyak 0 11 63 26 

3,15 

Banyak -0,04 

Kurang 

Puas 
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 KakaoTalk mudah dalam membuat group 

Cara membuat Group adalah dengan cara tekan friends pada window utama 

lalu tekan tanda plus(+) pada pojok kanan tampilan layar lalu tekan create 

group. Pada tabel 4.12, dapat dilihat rata-rata hitung persepsi konsumen 

tentang kinerja, harapan, dan kepuasan akan pesan singkat KakaoTalk. 

Kinerja KakaoTalk X4.1 dianggap responden tidak mudah dalam membuat 

group dengan rata-rata hitung 2,50, harapan konsumennya tinggi dengan rata-

rata hitung 3,21. Selisih rata-rata hitung kinerja dan harapan sebesar   -0,71, 

berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen digolongkan kurang puas dengan  

kemudahan group  pada KakaoTalk. 

 

 Jumlah anggota group di KakaoTalk banyak 

Kakaotalk dilengkapi dengan fitur Group Chat baik dengan orang – orang 

yang terdaftar sebagai teman di Kakaotalk maupun orang – orang yang tidak 

terdaftar sebagai teman, namun merupakan teman dari salah satu orang yang 

tergabung dalam group chat tersebut. Kakaotalk tidak memiliki batasan 

mengenai jumlah maksimal anggota yang bisa bergabung dalam sebuah 

group chat. 

Berdasarkan tabel 4.12 rata-rata harapan konsumen sebesar 3,15, yang 

menunjukan harapan konsumen pada jumlah anggota group  KakaoTalk 

tinggi sedangkan kinerja yang berikan oleh KakaoTalk sebesar 3,11, juga 

menunjukkan bahwa kinerja yang tinggi walau lebih rendah daripada harapan 

konsumen. Dengan selisih hanya sebesar -0,04 tidak bijak bila penulis 

langsung menyatakan bahwa konsumen tidak puas. Penulis menganggap 

bahwa dengan selisih hanya -0,04, berdasarkan tabel 4.3 berarti konsumen 

digolongkan kurang puas dengan banyaknya jumlah anggota group pada 

KakaoTalk 

4.2.5. Dimensi Relationship Pada KakaoTalk 

Hasil olahan data tentang dimensi relationship disajikan pada tabel 4.13. 
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 Kemudahan dalam berbagi kontak teman 

KakaoTalk menggunakan nomor telepon sebagai ID dan dapat membuat iD 

pengguna untuk memudahkan orang mengundang anda. Untuk menambah 

teman, selain dengan cara menyimpan nomor handphone teman , penambahan 

teman dapat dilakukan dengan fitur Shake It. Cara kerja fitur ini hanya 

dengan menggoyangkan smartphone dan teman anda dengan jarak yang 

dekat. Selain menggunakan nomor telepon user ID juga disediakan oleh 

KakaoTalk untuk memudahkan pencarian teman KakaoTalk anda. Dengan 

menggunaan user id, kita tidak perlu menambah teman Line dengan 

menyimpan nomor telepon teman. KakaoTalk juga menyediakan fasilitas QR 

code untuk memudahkan menambah kontak teman. 

Gambar 4.22 

Berbagi Kontak KakaoTalk 

 

 

Sumber : Dokumentasi pribadi penulis 

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat rata-rata hitung persepsi 

konsumen tentang kinerja, harapan, dan kepuasan akan pesan singkat 

KakaoTalk. Kinerja KakaoTalk X5 dianggap responden kemudahan dalam 

berbagi kontak teman KakaoTalk mudah dengan rata-rata hitung 2,76, 

harapan konsumennya tinggi dengan rata-rata hitung 3,23. Selisih rata-rata 

hitung kinerja dan harapan sebesar   -0,47, berdasarkan tabel 4.3 digolongkan 

kurang puas dalam kemudahan dalam berbagi kontak teman pada KakaoTalk.
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 Tabel 4.13 

Persepsi Konsumen Terhadap Kinerja, Harapan, dan Kepuasan Konsumen Dimensi Relationship Pada kakaoTalk 

Sumber : Hasil pengolahan data 

 

 

 

 

Pernyataan 

Kinerja (K) Harapan (H) Rata-Rata Kepuasan 

STS TS S SS Rata-rata STP TP P SP Rata-rata (K-H) Artinya 

12. Mudah berbagi kontak 

dengan teman di Kakaotalk 2 25 68 5 

2,76 

Mudah 0 0 77 23 

3,23 

Mudah -0,47 

Kurang 

Puas 
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4.3. Analisis Niat Konsumen Bertahan (Retantion) dan Niat merekomendasikan 

LINE dan KakaoTalk 

 

Pada bagian ini penulis menghitung jawaban yang diberikan oleh responden untuk 

mengukur seberapa besar niat responden untuk bertahan dan merekomendasikan 

aplikasi LINE dan Kakaotalk 

Tabel  4.14 

Pembobotan Kuesioner Niat Bertahan dan Niat Merekomendasikan 

Bobot Jawaban 

1 Pasti Tidak (PT) 

2 Kemungkinan Tidak 

(KT) 

3 Kemungkinan Ya 

(KY) 

4 Pasti Ya (PY) 

 

Untuk interpretasi dari niat konsumen bertahan dan niat 

merekomendasikan, penulis melakukan analisis pada indikator-indikator niat 

bertahan dan niat merekomendasikan. 

Rata-rata Hitung Arti 

1,00 – 1,75 Sangat Rendah 

1,76 – 2,50 Rendah 

2,51 – 3,25 Tinggi 

3,26 – 4,00 Sangat tinggi 

 

4.3.1.  Analisis Persepsi tentang Niat Bertahan Konsumen Pada LINE 

Tabel 4.15 

Niat Konsumen Bertahan (Retantion) Pada LINE 

 Pernyataan 
Kode 

PT KT KY PY Total 

Rata - 

Rata 

Reverse 

Apakah Anda 

akan beralih 

dari Line ke 

Kakaotalk 

Y1 

7 79 14 0 100 

2,07 

Rendah 

2,93 

Tinggi 

Apakah anda 

akan beralih 

dari Line ke 

instant 

Y3 

0 45 48 7 100 

2,62 

Tinggi  
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messaging 

lainnya? 

Apakah anda 

akan 

menggunakan  

Line lebih lama 

lagi? 

Y6 

0 0 52 48 100 

3,48 

Sangat 

Tinggi 

 

Pernyataan   Rata-rata  

Niat Bertahan 

Pada LINE 

 

 

2,72 

Niat 

Bertahan 

Tinggi 

 

Sumber : Hasil pengolahan data 

 Niat konsumen untuk beralih dari LINE ke KakaoTalk 

Pada tabel 4.14 dapat didapat rata–rata sebesar 2,07, berarti responden 

memiliki niat yang rendah untuk beralih dari LINE ke KakaoTalk. 

Kolom reverse menunjukan angka 2,93 yang memiliki arti yang sama 

dengan kolom rata-rata biasa. Kolom ini dibuat karena adanya arti 

yang berlawanan antara pernyataan dengan kolom pelinaian. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan oleh penulis, responden 

sudah merasa lebih nyaman menggunakan LINE yang memiliki fungsi 

sama dengan KakaoTalk. Responden berpendapat untuk apa 

menggunakan dua buah aplikasi yang memiliki fungsi yang sama. 

 Niat beralih dari LINE ke aplikasi instant messaging lainnya 

Pada tabel 4.14 dapat dilihat bahwa responden yang memilih untuk 

beralih ke aplikasi instant messaging lain. Aplikasi lain yang penulis 

maksud disini adalah aplikasi instant messaging lainnya selain LINE 

dan KakaoTalk, seperti WhatsApp, WeChat, BBM, dan lain lain. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, 

kebanyakan responden lebih memilih WhatsApp daripada LINE. Hal 

ini dikarenakan WhatsApp merupakan aplikasi instant messaging 

yang paling sederhana dan mudah di gunakan, WhatsApp dapat 
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beroperasi di jaringan 2G (EDGE) sedangkan LINE harus berada di 

jaringan 3G (HSPDA), dan WhatsApp dapat berjalan di semua jenis 

platform meskidengan RAM yang kecil sekalipun. 

 Niat menggunakan LINE lebih lama lagi 

Pada tabel 4.26 dapat dilihat bahwa rata-rata yang sangat tinggi 3,48 

hal ini menunjukan bahwa seluruh responden masih ingin 

menggunakan LINE lebih lama lagi. Dari hasil wawancara yang di 

lakukan penulis, responden senang menggunakan LINE karena jumlah 

teman sesaama pengguna LINE lebih banyak dan design stiker yang 

lucu dan mewakili emosi pengguna. 

 

Secara keseluruhan niat bertahan pada LINE sebesar 3,01 , hal ini menunjukan 

bahwa niat konsumen untuk bertahan dan tetap menggunakan LINE, tinggi. 

4.3.2.  Analisis Niat Merekomendasikan Konsumen LINE 

 

Tabel 4.16 

Niat Merekomendasikan LINE 

Pernyataan Kode PT KT KY PY Total Rata - 

Rata 

Apakah anda akan  

merekomendasikan Line 

kepada orang lain? 

Y7 0 13 39 48 100 

3,35  

Sangat 

Tinggi 

Apakah anda akan 

meceritakan hal – hal 

yang positif mengenai 

Line kepada teman 

anda? 

Y9 0 8 52 40 100 3,32 

Sangat 

Tinggi 

Niat Rekomendasi Pada 

LINE 

 

     

3,33 

Sangat 

Tinggi 

Sumber : Hasil pengolahan data 
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 Niat merekomendasikan LINE 

Pada tabel 4.15 menunjukan rata – rata hitung 3,35 yang berarti 

bahwa niat rekomendasi responden terhadap LINE sangat tinggi. Dari 

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, responden senang 

menggunakan LINE karena salah satunya adalah jumlah pengguna 

yang banyak, dan alasan seluruh responden mengunduh LINE adalah 

karena ajakan atau rekomendasi dari teman. 

 Niat menceritakan hal – hal positif mengenai LINE 

Pada tabel 4.15 menunjukan rata–rata hitung sebesar 3,32 menunjukan 

bahwa niat responden untuk merekomendasikan hal–hal positif 

mengenai LINE sangat tinggi. Dengan tingkat rekomendasi yang 

tinggi menunjukan bahwa niat untuk menceritakan hal–hal positif 

mengenai LINE sangat tinggi pula. 

Secara keseluruhan niat merekomendasikan pada LINE sebesar 3,33 yang 

menunjukkan bahwa niat responden untuk merekomendasikan LINE sangat tinggi. 

Dengan banyaknya pengalaman positif yang dialami oleh konsumen selama 

menggunakan aplikasi LINE maka niat untuk merekomendasikannya sangat tinggi. 

4.3.3.  Analisis Niat Konsumen Bertahan (Retantion)Pada KakaoTalk 

Tabel 4.17 

Niat Bertahan Pada KakaoTalk  

Pernyataan Kode PT KT KY PY Total 

Rata - 

Rata 

Reverse 

Apakah anda akan 

beralih dari 

Kakaotalk ke Line 

Y2 5 3 56 36 100 3,23 

1,1 

Sangat 

Rendah 

Apakah anda akan 

beralih dari 

Kakaotalk ke 

instant messaging 

lainnya? 

Y4 0 0 70 30 100 3,3 1,7 

Sangat 

Rendah 

       Dilanjutkan 
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Lanjutan Tabel 4.17 

Apakah anda akan 

menggunakan 

Kakaotalk lebih 

lama lagi ? 

Y6 20 62 11 7 100 
2,05 

Rendah 

 

Niat Bertahan 

Pada KakaoTalk 

 

     

1,61 

Sangat 

Rendah 

 

Sumber : Hasil pengolahan data 

 

 Niat untuk beralih dari Kakaotalk ke LINE 

Pada tabel 4.28 dapat dilihat bahwa rata–rata hitung 3,23 menunjukan 

bahwa niat responden untuk beralih dari KakaoTalk ke LINE tinggi. 

Kolom reverse memiliki arti yang sama dengan kolom rata-rata biasa. 

Kolom ini dibuat karena adanya arti yang berlawanan antara 

pernyataan dengan kolom pelinaian. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penulis, responden tidak menyukai KakaoTalk 

dibandingkan dengan LINE karena jumlah pengguna aktif KakaoTalk 

lebih sedikit. 

 Niat untuk beralih dari Kakaotalk ke Instant Messaging Lain 

Pada tabel 4.28 dapat dilihat bahwa  rata–rata 1,1, berarti niat 

responden untuk tidak beralih dari Kakaotalk  ke aplikasi instant 

messaging lain sangat rendah. Kolom reverse memiliki arti yang sama 

dengan kolom rata-rata biasa. Kolom ini dibuat karena adanya arti 

yang berlawanan antara pernyataan dengan kolom pelinaian. Aplikasi 

lain yang penulis maksud disini adalah aplikasi instant messaging 

lainnya diluar LINE dan KakaoTalk seperti WhatsApp, WeChat, 

BBM, dan lain lain. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

penulis kebanyakan responden lebih memilih WhatsApp daripada 

LINE, hal ini dikarenakan WhatsApp merupakan aplikasi instant 

messaging yang paling sederhana dan mudah di gunakan, WhatsApp 
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dapat beroperasi di jaringan 2G(EDGE) sedangkan LINE harus berada 

di jaringan 3G(HSPDA) dan WhatsApp dapat berjalan di semua jenis 

platform dengan RAM yang kecil sekalipun. 

 Niat untuk menggunakan KakaoTalk lebih lama lagi 

Pada tabel 4.28 dapat dilihat rata–rata hitung sebesar 2,05 hal ini 

menunjukan bahwa niat responden untuk menggunakan KakaoTalk 

lebih lama lagi rendah. Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis, 

responden tidak suka menggunakan KakaoTalk karena jumlah teman 

sesaama pengguna aktif KakaoTalk lebih sedikit. 

Secara keseluruhan, niat bertahan pada Kakaotalk memiliki rata–rata hitung sebesar 

1,61 menunjukan niat bertahan yang rendah. Responden lebih memilih LINE atau 

aplikasi instant messaging lainnya daripada menggunakan KakaoTalk. 

4.3.4. Analisis Niat Konsumen Merekomendasikan Konsumen KakaoTalk 

Tabel 4.18 

Niat Rekomendasi Pada KakaoTalk 

Pernyataan 

 

Kode PT KT KY PT Total Rata - 

Rata 

Apakah anda akan  

merekomendasikan 

Kakaotalk kepada 

orang lain? 

Y8 14 64 22 0 100 
2,08 

Rendah 

Apakah anda akan 

meceritakan hal – hal 

yang positif mengenai 

Kakaotalk kepada 

teman anda? 

Y10 10 69 21 0 100 
2,11 

Rendah 

Niat Rekomendasi Pada 

KakaoTalk 

 

     

2,09 

Rendah 

Sumber : Hasil pengolahan data 
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 Niat merekomendasikan KakaoTalk 

Pada tabel 4,29, dengan rata – rata 2,08 menunjukan bahwa niat 

rekomendasi responden terhadap KakaoTalk rendah. Berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, responden tidak mau 

merekomendasikan Kakaotalk karena responden jarang menggunakan 

Kakaotalk dan lebih nyaman menggunakan LINE. 

 

 Menceritakan hal – hal positif mengenai Kakaotalk 

Pada tabel 4,29, dengan rata – rata hitung sebesar 2,11 hal ini 

menunjukan bahwa minat responden untuk menceritakan hal – hal 

positif mengenai KakaoTalk rendah. Dengan pengalaman kurang baik 

yang dialami oleh responden, niat responden untuk menceritakan hal – 

hal positif mengenai Kakaotalk pun rendah. 

Secara keseluruhan, niat rekomendasi Kakaotalk dengan rata – rata hitung 2,09 

menunjukan niat rekomendasi yang rendah. 

 

4.4.  Analisis Regresi Lineier Berganda Pada LINE 

Pada 4.4 ini yang akan dianalisis adalah: 

1. Pengaruh kinerja LINE terhadap niat bertahan (retantion) di LINE 

2. Pengaruh kinerja LINE terhadap niat merekomendasikan di LINE 

 

4.4.1.  Pengaruh Kinerja LINE terhadap Niat Bertahan pada LINE 

 Model regresi : Kinerja dengan niat bertahan 

Tabel 4.19 

Hasil Regresi Berganda LINE 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,504a ,254 ,215 ,445 
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Sumber : Hasil pengolahan data 

Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,215 artinya presentase sumbangan pengaruh variabel 

identity, conversation, sharing, group, dan relationship secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap niat bertahan di LINE sebesar 21,5%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model ini. 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6,333 5 1,267 6,408 ,000b 

Residual 18,577 94 ,198 
  

Total 24,910 99 
   

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 9,189 ,305 
 

30,105 ,000 

Identity -,050 ,078 -,067 -,636 ,527 

Conversation ,103 ,028 ,572 3,663 ,000 

Sharring -,173 ,046 -,542 -3,767 ,000 

Group ,041 ,091 ,078 ,447 ,656 

Relationship -,082 ,182 -,086 -,451 ,653 
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 Uji Model Regresi : Kinerja Dengan Niat Bertahan 

HO : β = 0; Identity, conversation, sharing, group, dan relationship pada 

LINE      bersama-sama tidak berpengaruh terhadap niat bertahan 

di LINE. 

HA : β ≠ 0; Identity, conversation, sharing, group, dan relationship pada 

LINE bersama-sama berpengaruh terhadap niat bertahan di LINE. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai –p (Sig) 

Jika nilai –p ≤ α0,05, maka Ho ditolak; dan jika nilai -p > α0,05, maka Ho 

diterima. Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka 

Ho ditolak. Karena nilai –p (0,000 ≤ 0,05) maka Ho Ditolak. Artinya dentity, 

conversation, sharing, group, dan relationship secara bersama–sama 

berpengaruh terhadap minat bertahan. 

 Uji Pengaruh X1L, X2L, X3L, X4L, dan X5L Terhadap Y1 Secara 

Partial 

Hipotesis yang diuji: 

 HO1L : β1L = 0; Identity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

bertahan 

 HA1L : β1L = 0; Identity berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

bertahan 

 HO2L : β2L = 0; Conversation tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat bertahan 

 HA2L : β2L ≠ 0; Conversation  berpengaruh secara secara signifikan 

terhadap niat bertahan. 

 HO3L : β3L = 0; Sharring tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

niat bertahan 

 HA3L : β3L ≠ 0; Sharring  berpengaruh secara secara signifikan terhadap 

niat bertahan. 

 HO4L : β4L = 0; Group tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

bertahan 

 HA4L : β4L ≠ 0; Group  berpengaruh secara secara signifikan terhadap niat 

bertahan. 

 HO5L : β5L = 0; Group tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat 

bertahan 
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 HA5L : β5L ≠ 0; Group  berpengaruh secara secara signifikan terhadap niat 

bertahan. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai –p (Sig) 

 Identity (X1L) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan 

karena nilai –p = 0,527 > α0,05. 

 Conversation (X2L) berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan 

karena nilai –p = 0,000 ≤ α0,05. 

 Sharing (X3L) berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan karena 

nilai –p = 0,000 ≤ α0,05. 

 Group (X4L) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan 

karena nilai –p = 0,656 > α0,05. 

 Relationship (X5L) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan 

karena nilai –p = 0,653 > α0,05. 

Karena identity (X1L), group (X4L), dan relationship (X5L) pengaruhnya tidak 

signifikan terhadap niat bertahan, maka dieliminasi dari model regresi. 

Penulis menggunakan metode step wise untuk mengeliminasi, yaitu metode 

yang menghilangkan nilai signifikansi variabel bebas yang terbesar secara bertahap. 

Pertama-tama penulis menghilangkan X4 karena memiliki signifikansi terbesar yaitu 

0,656. Setelah dihilangkan X4 dari perhitungan penulis memasukan kembali X1, X2, 

X3, X5 kedalam perhitungan SPSS 20. Dari perhitungan kembali tersebut terlihat 

bahwa yang memiliki nilai signifikansi terbesar adalah X5, yaitu sebesar 0,817. 

Penulis melakukan perhitungan kembali terhadap tiga variabel bebas yang 

tersisa yaitu X1, X2, dan X3. Dari hasil perhitungan tersebut didapat databahwa 

variabel bebas X1 merupakan variabel bebas yang memiliki nilai signifikansi 

terbesar, yaitu sebesar 0,568. 

Penulis melakukan perhitungan kembali pada X2 dan X3 setelah membuang X1 

 terhadap niat bertahan dan di dapat kembali tabel sebagai berikut: 

 Hasil regresi berganda LINE: X2L dan X3L terhadap Y1 
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Tabel 4.20 

Hasil Perhitungan Kembali X2 dan X3 Terhadap Niat 

Bertahan 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,500a ,250 ,234 ,439 

a. Predictors: (Constant), SumX3L, SumX2L 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6,219 2 3,109 16,137 ,000b 

Residual 18,691 97 ,193 
  

Total 24,910 99 
   

a. Dependent Variable: SumY1L 

b. Predictors: (Constant), SumX3L, SumX2L 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 9,142 ,260 
 

35,205 ,000 

Conversation ,090 ,018 ,502 4,909 ,000 

Sharring -,162 ,033 -,507 -4,961 ,000 

Sumber : Hasil pengolahan data 
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Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,234 artinya presentase sumbangan pengaruh 

variabel Conversation, dan Sharing secara bersama–sama berpengaruh 

terhadap minat bertahan di LINE sebesar 23,4%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model ini. 

Persamaan Model Regresi 

Y1L = a0+β2X2L+β2X3L 

Y1L = 9,142 + 0,90X2L + (-0,162X3L) 

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut 

 Nilai konstanta (a) adalah 9,142. Artinya jika conversation dan sharing 

nilainya 0 maka tingkat niat bertahannya adalah positif, yaitu 9,142 

 Nilai koefisien regresi subvariabel conversation (β2) bernilai positif, yaitu 

0,09. Artinya bahwa setiap ada peningkatan persepsi konsumen tentang 

conversation di LINE, maka niat bertahan di LINE juga akan meningkat . 

 Nilai koefisien regresi subvariabel sharing (β2) bernilai negatif, yaitu -0,162. 

Artinya bahwa setiap ada peningkatan persepsi konsumen tentang sharing di 

LINE, maka niat bertahan di LINE akan turun. 

 

 Pengujian Model Regresi : X2L dan X3L terhadap Y1 

Ho2L : β2L = 0; Conversation dan Sharing pada LINE secara bersama–sama tidak 

berpengaruh terhadap niat bertahan di LINE 

Ha2L  : β2L ≠ 0; Conversation dan Sharing pada LINE secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap minat bertahan 

 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Signifikansi 

Jika nilai –p ≤ α0,05, maka Ho ditolak; dan jika nilai -p > α0,05, maka Ho diterima. 

Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. 

Karena nilai –p (0,000 ≤ 0,05) maka Ho Ditolak. Artinya Conversation dan Sharing 

secara bersama–sama berpengaruh terhadap minat bertahan. 
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 Uji Pengaruh X2L dan X3L Terhadap Y1 Secara Partial 

 

Hipotesis yang diuji: 

 HO2L : β2L = 0; Conversation tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat bertahan 

 HA2L : β2L ≠ 0; Conversation  berpengaruh secara secara signifikan 

terhadap niat bertahan. 

 HO3L : β3L = 0; Sharring tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

niat bertahan 

 HA3L : β3L ≠ 0; Sharring  berpengaruh secara secara signifikan terhadap 

niat bertahan. 

Keputusan berdasarkan nilai –p (Sig) 

 Conversation (X2L) berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan 

(karena nilai –p : 0,000 ≤ α0,05) 

 Sharring (X3L) berpengaruh secara signifikan terhadap niat bertahan 

(karena nilai –p : 0,000 ≤ α0,05) 

 

4.4.2. Analisis Lineier Berganda Kinerja LINE terhadap Niat 

Rekomendasi pada LINE 

Tabel 4.21 

Hasil Regresi Linier Berganda Line Terhadap Niat Rekomendasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,288a ,083 ,034 1,073 
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Sumber : Hasil pengolahan data 

Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,034 artinya presentase sumbangan pengaruh variabel 

Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap minat bertahan sebesar 3,40%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model ini. 

 

 Uji Model Regresi : Kinerja Dengan Niat Bertahan 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9,819 5 1,964 1,705 ,141b 

Residual 108,291 94 1,152 
  

Total 118,110 99 
   

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,555 ,737 
 

8,894 ,000 

Identity -,369 ,188 -,229 -1,960 ,053 

Conversation ,095 ,068 ,242 1,397 ,166 

Sharring -,282 ,111 -,406 -2,548 ,012 

Group ,519 ,219 ,460 2,372 ,020 

Relationship -,307 ,439 -,148 -,700 ,485 
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Ho : β = 0; Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada LINE 

secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap minat bertahan 

Ha : β≠ 0; Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada LINE 

secara bersama – sama berpengaruh terhadap minat bertahan 

 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai -p 

Jika nilai –p ≤ α0,05, maka Ho ditolak; dan jika nilai -p > α0,05, maka Ho diterima. 

Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. 

Karena nilai –p (0,141 > 0,05) maka Ho Diterima. Artinya identity, conversation, 

sharing, group, dan relationship secara bersama–sama tidak berpengaruh terhadap 

minat bertahan. 

Hal ini berarti model regresi kinerja terhadap niat bertahan tidak signifikan, sehingga 

tidak dianalisis lebih lanjut. 

4.5.  Analisis Regresi Linier Berganda pada KakaoTalk 

Yang dianalisis pada 4.5 adalah : 

1. Pengaruh kinerja KakaoTalk terharap niat bertahan di KakaoTalk 

2. Pengaruh kinerja KakaoTalk terhadap niat merekomendasikan di KakaoTalk 

4.5.1.  Pengaruh kinerja KakaoTalk Terhadap Niat Bertahan di KakaoTalk 

Tabel 4.22 

Hasil Regresi Linier Berganda KakaoTalk TerHadap Niat Bertahan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,246a ,061 ,011 1,043 
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Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,011 artinya presentase sumbangan pengaruh variabel 

Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap minat bertahan sebesar 1,10%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model ini. 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6,620 5 1,324 1,216 ,308b 

Residual 102,340 94 1,089 
  

Total 108,960 99 
   

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,368 1,453 
 

3,006 ,003 

SumX1K ,372 ,197 ,197 1,885 ,063 

SumX2K ,034 ,066 ,055 ,515 ,608 

SumX3K ,098 ,094 ,105 1,045 ,299 

SumX4K -,117 ,154 -,084 -,760 ,449 

SumX5K -,090 ,187 -,049 -,483 ,630 

Sumber: Hasil pengolahan data  
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 Uji Model Regresi : Kinerja Dengan Niat Bertahan 

Ho : β = 0; Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada KakaoTalk 

secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap minat bertahan 

Ha : β≠ 0; Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada KakaoTalk 

secara bersama – sama berpengaruh terhadap minat bertahan 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai -p 

Jika nilai –p ≤ α0,05, maka Ho ditolak; dan jika nilai -p > α0,05, maka Ho diterima. 

Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. 

Karena nilai –p (0,308 > 0,05) maka Ho Diterima. Artinya identity, conversation, 

sharing, group, dan relationship secara bersama–sama tidak berpengaruh terhadap 

minat bertahan. 

Hal ini berarti model regresi kinerja terhadap niat bertahan tidak signifikan, sehingga 

tidak dianalisis lebih lanjut. 

4.5.2. Pengaruh Kinerja KakaoTalk terhadap Niat Rekomendasi di KakaoTalk 

Tabel 4.23 

Tabel Model Summary Kinerja KakaoTalk terhadap Niat Rekomendasi 

pada KakaoTalk 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,250a ,063 ,013 ,975 
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Nilai adjusted R
2
 sebesar 0,013 artinya presentase sumbangan pengaruh variabel 

Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap minat bertahan sebesar 1,30%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model ini. 

 Uji Model Regresi : Kinerja Dengan Niat Bertahan 

Ho : β = 0; Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada KakaoTalk 

secara bersama – sama tidak berpengaruh terhadap minat bertahan 

Ha : β≠ 0; Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada KakaoTalk 

secara bersama – sama berpengaruh terhadap minat bertahan 

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai -p 

Jika nilai –p ≤ α0,05, maka Ho ditolak; dan jika nilai -p > α0,05, maka Ho diterima. 

Karena signifikansi pada uji F kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak. 

Karena nilai –p (0,289 > 0,05) maka Ho Diterima. Artinya identity, conversation, 

sharing, group, dan relationship secara bersama–sama tidak berpengaruh terhadap 

minat bertahan. 

Hal ini berarti model regresi kinerja terhadap niat bertahan tidak signifikan, sehingga 

tidak dianalisis lebih lanjut. 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5,982 5 1,196 1,258 ,289b 

Residual 89,408 94 ,951 
  

Total 95,390 99 
   

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,131 1,358 
 

1,569 ,120 

SumX1K ,358 ,184 ,203 1,941 ,055 

SumX2K ,056 ,062 ,097 ,905 ,368 

SumX3K ,011 ,088 ,012 ,122 ,903 

SumX4K ,093 ,144 ,071 ,649 ,518 

SumX5K -,031 ,174 -,018 -,180 ,858 

Sumber: Hasil pengolahan data  


