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ABSTRAKSI 
 

Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen  

dalam Memilih Jasa Telekomunikasi  

(Studi pada PT. Telkom Kandatel Malang) 

Oleh: Theresia Willia Vicarosari, Dosen Pembimbing: Wahdiyat Moko, SE., MM. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi persaingan 
pertelekomunikasian yang semakin ketat yang menuntut setiap perusahaan 
memiliki keunggulan bersaing agar dapat bertahan dalam dunia komunikasi. Salah 
satu strategi perusahaan adalah melalui penerapan bauran pemasaran jasa yang 
tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
bauran pemasaran jasa yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, penyedia 
jasa, proses dan bukti fisik terhadap keputusan pelanggan memilih jasa 
komunikasi, serta untuk mengetahui dan menganalisis variabel bauran pemasaran 
jasa yang memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pelanggan dalam 
memilih jasa komunikasi pada PT. Telkom Kandatel Malang. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research, yang 
digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 
pengujian hipotesa. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan aktif  PT. 
Telkom Kandatel Malang, yaitu sebanyak 220.000 pelanggan, teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan 
sample yang diambil sebanyak 100 pelanggan. 
 Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa variabel 
produk, harga, lokasi, promosi, penyedia jasa, proses, dan bukti fisik berpengaruh 
secara simultan terhadap keputusan pelanggan dalam memilih jasa 
telekomunikasi. Dapat diketahui juga bahwa variabel yang dominant berpengaruh 
terhadap keputusan pelanggan dalam memilih jasa telekomunikasi adalah proses. 
 Dari hasil penelitian perusahaan lebih meningkatkan daya saing dengan 
melakukan pengembangan produk, penetapan harga yang bersaing, promosi yang 
tepat, pemilihan lokasi yang tepat, meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan 
sarana pendukung. Karena variabel proses merupakan variabel yang berpengaruh 
dominan maka perusahaan perlu merancang proses layanan yang cepat dan 
sederhana untuk memudahkan pelanggan. 
 
Kata Kunci: Bauaran Pemasaran Jasa, Keputusan Memilih 
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BAB I     

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Telekomunikasi merupakan salah satu perusahaan jasa yang ikut 

memberikan dukungan dalam perkembangan sektor jasa di Indonesia. Peranan 

telekomunikasi dalam memajukan perekonomian negara sangatlah besar. Hampir 

semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan komunikasi selalu 

membutuhkan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang 

akan datang setiap individu maupun lembaga akan lebih memanfaatkan jasa 

telekomunikasi dalam menjalankan aktivitas komunikasinya.  

Dunia telekomunikasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Kebutuhan 

masyarakat yang semakin beragam tersebut membawa dampak pada pola hidup 

yang menuntut masyarakat mempunyai kesadaran tinggi menggunakan jasa 

perusahaan komunikasi. Pada akhirnya, proses komunikasi melalui 

pertelekomunikasian sudah menjadi bagian kebutuhan utama masyarakat saat ini 

untuk berbagi informasi, melakukan transaksi, menggunakan jasa informasi, 

maupun jasa komunikasi lainnya. 

Perubahan teknologi dan jaman yang begitu cepat juga mempengaruhi 

perubahan pada pola perilaku masyarakat. Masyarakat saat ini dapat dengan 

mudah memperoleh informasi pertelekomunikasian yang dibutuhkan melalui 

radio, televisi, koran, majalah, maupun internet. Hal tersebut membawa dampak 

pada tingkat persaingan antar perusahaan komunikasi yang tidak dapat dihindari. 
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Pada saat ini terjadi persaingan yang ketat di sektor perusahaan 

komunikasi, dalam menghadapi kondisi persaingan tersebut pada saat ini dan di 

masa yang akan datang, pihak perusahaan komunikasi harus bergerak cepat dalam 

menguasai pangsa pasar (market share) yang ada dan tanggap dalam mengetahui 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan terhadap produk dan jasa 

yang ditawarkan. Pihak perusahaan komunikasi diharapkan dapat menyediakan 

berbagai macam produk dan layanan dengan berbagai kenyamanan dan 

kemudahan bagi seluruh pelanggannya.  

Pada saat ini jumlah perusahaan komunikasi semakin bertambah dan setiap 

perusahaan menawarkan produk dan jasa yang sama, di mana setiap perusahaan 

menginginkan usahanya tetap hidup dan berkembang. Oleh sebab itu setiap 

perusahaan akan menggunakan berbagai cara untuk menarik minat masyarakat 

menjadi pelanggan perusahaan komunikasi tersebut. Salah satu cara yang 

dilakukan pihak perusahaan adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran 

jasa. 

Bauran pemasaran merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemasar 

untuk melakukan kegiatan pemasaran. Bauran pemasaran jasa mencakup 7P yaitu: 

product, price, place, promotion, process, people, dan physical evidence (Payne, 

2000:155). 

Konsumen saat ini tidak hanya memandang produk dari manfaat inti yang 

ditawarkan guna memenuhi kebutuhan mereka, tapi mereka juga akan melihat 

produk seperti apa yang diinginkannya. Seperti halnya pada hirarki nilai 

pelanggan, konsumen lebih melihat apa yang perusahaan tambahkan pada manfaat 
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inti atas produk yang dibeli dari perusahaan satu dibandingkan dengan apa yang 

ditawarkan oleh perusahaan lain.  

Subyek dalam penelitian ini adalah PT. Telkom Kandatel Malang. Di 

mana PT. Telkom merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara, 

Perusahaan BUMN pada dasarnya adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian 

besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah (Dahlan Siamat, 2001:28). PT. Telkom 

selama ini telah memberikan dan menawarkan produk maupun fasilitas pelayanan 

yang bervariasai kepada pelanggannya. 

 Dalam melakukan usahanya, PT. Telkom menawarkan berbagai macam 

produk, diantaranya TELKOMVision, Telepon (Fixed Line), Flexi (Fixed 

Wireless), Internet, dan jasa-jasa lainnya, diantaranya berupa Content and 

Aplication, dan Public Phone. (Sumber: PT. Telkom, 2008) 

PT. Telkom dari waktu ke waktu selalu berusaha meningkatkan kualitas 

jasa kepada para pelanggannya, sesuai dengan mottonya yaitu Committed 2 u, 

berkomitmen untuk pelanggan. Untuk mempermudah pelanggan dalam 

melakukan pelayanan, PT. Telkom menyediakan layanan Drive Thru di mana 

pelanggan dapat melakukan layanan PT. Telkom tanpa harus turun dari kendaraan 

pribadinya. Selain melalui Drive Thru, kemudahan mendapatkan layanan dengan 

Telkom dapat dilakukan melalui akses internet Telkom. Melalui Web 

Telkom.com pelanggan dapat dengan mudah dan bebas melakukan layanan di 

manapun dan kapanpun pelanggan ingin melakukan layanan. (Sumber: PT. 

Telkom, 2008). 

Keunggulan-keunggulan tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian 

pada PT. Telkom Kandatel Malang. Selain itu, pemilihan pada Kantor Kandatel 
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Malang karena PT. Telkom Kandatel Malang merupakan kantor pusat yang 

melayani seluruh pelanggan yang berada di Karisidenan Malang. Di mana 

pelanggan yang melakukan layanan pada PT. Telkom Kandatel Malang sebagian 

besar mengggunakan layanan komunikasi. (Sumber: PT. Telkom, 2008). Serta 

lokasi perusahaan yang strategis yang mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang dapat memudahkan pelanggan 

untuk melakukan transaksi dengan pihak Telkom. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul: 

”Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Dalam 

Memilih Jasa Telekomunikasi (Studi pada PT. Telkom Kandatel Malang)” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diketahui permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah ada pengaruh bauran pemasaran jasa (produk (product), harga (price), 

lokasi (place), promosi (promotion), penyedia jasa (people), proses jasa 

(process), dan bukti fisik (physical evidence)) secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan konsumen dalam memilih PT. Telkom kandatel Malang? 

2. Variabel bauran pemasaran jasa (produk (product), harga (price), lokasi 

(place), promosi (promotion), penyedia jasa (people), proses jasa (process), 

dan bukti fisik (physical evidence))  manakah yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap keputusan konsumen dalam memilih PT. Telkom Kandatel 

Malang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh bauran pemasaran  jasa (produk (product), harga (price), 

lokasi (place), promosi (promotion), penyedia jasa (people), proses jasa 

(process), dan bukti fisik (physical evidence))  terhadap keputusan konsumen 

dalam memilih PT. Telkom Kandatel Malang secara simultan. 

2.  Mengetahui pengaruh bauran pemasaran  jasa (produk (product), harga (price), 

lokasi (place), promosi (promotion), penyedia jasa (people), proses jasa 

(process), dan bukti fisik (physical evidence)) terhadap keputusan konsumen 

dalam memilih PT. Telkom Kandatel Malang secara parsial. 

3.  Mengetahui bauran pemasaran jasa (produk (product), harga (price), lokasi 

(place), promosi (promotion), penyedia jasa (people), proses jasa (process), dan 

bukti fisik (physical evidence)) yang dominan mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam memilih PT. Telkom Kandatel Malang. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan praktis tentang aplikasi manajemen pemasaran 

jasa di pertelekomunikasian dan kemampuan melakukan analisis. 

b. Untuk memperluas wawasan dan kemampuan berfikir secara kritis dalam 

melihat masalah yang terjadi di dunia nyata atau perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. 
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b. Sebagai salah satu tambahan informasi yang dapat digunakan untuk 

merumuskan suatu kebijakan perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Jurusan  

Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan yang merupakan 

wadah bagi mahasiswa dalam menciptakan karya ilmiah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Definisi Pemasaran 

Definisi Pemasaran menurut Kotler (2000:9) adalah: 

"Suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain". 

Sedangkan Pemasaran menurut Miller & Layton dalam Fandy Tjiptono (2005:2) 

adalah: 

"Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar 

sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional". 

Dari dua definisi pemasaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

adalah suatu sistem menyeluruh dari kegiatan usaha untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

2.2 Definisi Manajemen Pemasaran  

Definisi Manajemen Pemasaran menurut Djaslim Saladin (1996)  

”Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan dan 

pengendalian terhadap program yang dirancang untuk menciptakan, membangun 

dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang menguntungkan dengan 
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pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi”. 

Sedangkan Kotler (2000:9) mendefinisikan Manajemen Pemasaran 

sebagai : “Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, 

promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan 

pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi”. 

Dari pengertian di atas tugas manajer pemasaran tidak hanya menawarkan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi 

menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran. 

 
2.3 Jasa 

2.3.1 Pengertian Jasa 

Kotler (2006:6), mendefinisikan jasa sebagai berikut: 

"Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau 

tidak dikaitkan pada satu produk fisik". 

Lalu menurut R.G. Mudrick, dkk. yang dikutip oleh Yazid (2005: 3), 

mendefinisikan jasa dari sisi penjualan dan konsumsi secara kontras dengan 

barang: 

"Barang adalah suatu obyek yang tangible yang dapat diciptakan dan 
dijual atau digunakan setelah selang waktu tertentu. Jasa adalah intangible 
(seperti kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan dan kesehatan) dan 
perishable (jasa tidak mungkin disimpan sebagai persediaan yang siap 
dijual atau dikonsumsi pada saat diperlukan). Jasa diciptakan dan 
dikonsumsi secara simultan". 

 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah 

suatu kegiatan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada konsumen yang 
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pada dasarnya tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dan tidak dapat 

disimpan. Akan tetapi aspek jasa ini juga dapat saja dikaitkan dengan produk fisik 

yang menyertainya. 

2.3.2 Karakteristik Jasa 

Penggambaran tentang perbedaan karakteristik barang dan jasa dapat 

bermacam-macam. Griffin dalam Rambat Lupiyoadi (2001:6) menyebutkan 

karakteristik jasa ada tiga macam, yaitu; intangibility (tidak berwujud), 

unstorability / inseparability (tidak terpisahkan), dan customization (bervariasi). 

Lain halnya dengan Kotler, Kotler (2005:112) menyebutkan bahwa karakteristik 

jasa itu sendiri memiliki empat pokok, yaitu: tidak berwujud (intangibility), tidak 

terpisahkan (inseparability), bervariasi (variability), dan mudah lenyap 

(perishability). Sedang, Fandy tjiptono (2005:18) mengemukakan lebih lengkap 

tentang karakteristik jasa, yaitu: 

a. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa berbeda dengan barang,. Bila barang merupakan suatu obyek, alat, 

atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 

kinerja (performance), atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Hal ini 

memiliki implikasi bagi konsumen dan penyedia jasa 

b. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara simultan pada waktu dan tempat yang sama. Maksud tidak 

terpisahkan di sini adalah kadangkala konsumen harus berada di tempat jasa di 
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mana proses jasa itu berlangsung, sehingga konsumen secara langsung melihat 

atau bahkan ambil bagian dalam proses produksi. 

Karakteristik semacam ini mempunyai beberapa implikasi, pertama, 

tingkat. Kontak konsumen pada usaha jasa sangat tinggi, maka interaksi dari 

konsumen dan produsen sangat menentukan sekali tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap jasa tersebut. Kedua, kehadiran konsumen lain pada saat 

proses jasa berlangsung, dapat mempengaruhi interaksi antara produsen dan 

konsumen dan juga kepuasan pelanggan. Ketiga, perkembangan atau 

pertumbuhan jasa sulit diwujudkan, karena berbeda dengan produsen barang, 

penyedia jasa dalam proses produksinya dilakukan secara simultan dengan 

konsumen. 

c. Variability / heterogeneity/ inconsistency (keberagaman) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada 

siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Sebab utama dari kesulitan 

ini adalah karena, meski untuk suatu jasa yang sama, setiap individu 

konsumen itu ingin dipenuhi keinginannya dengan cara yang berbeda-beda 

sejak sebelum maupun selama jasa yang diinginkan konsumen itu diproses. 

Setiap konsumen mempunyai permintaan yang unik atau ingin mengalami jasa 

dalam cara yang unik pula. 

d. Perishability (mudah lenyap) 

Jasa tidak tahan lama, dan tidak dapat disimpan. Ini dikarenakan dari 

karakteristik jasa sendiri yang bersifat intangibility (tidak berwujud). Tapi 

dalam kasus tertentu, jasa bisa disimpan, yaitu dalam bentuk pemesanan 
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(misalnya reservasi tiket pesawat terbang), jasa pada saat permintaan sepi 

(misalnya minivacation) dan penundaan penyampaian jasa (misalnya 

asuransi). 

Oleh karena itu, peramalan permintaan dan perencanaan yang kreatif 

dalam menggunakan fasilitas jasa merupakan hat yang sangat penting dan 

memerlukan keputusan yang bijaksana. 

e. Lack of Ownership (tidak adanya kepemilikan) 

Lack of Ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 

Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan 

manfaat produk yang dibelinya. Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan 

atau menjualnya. Tapi pada pembelian produk jasa, pelanggan mungkin 

hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang 

terbatas. 

2.3.3 Klasifikasi Jasa 

Jasa dapat diklasifikasikan berdasar beragam kriteria. Menurut Lovelock, 

dalam Fandy Tjiptono (2005:23), jasa dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan sifat tindakan jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible actions 

dan intangible actions), sedangkan sumbu horizontalnya merupakan penerima 

jasa. 
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2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa 

dengan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan temporer).  

Sedangkan, sumbu horizontalnya sifat penyampaian jasa (penyampaian secara 

berkesinambungan / kontinyu dan penyampaian diskrit). 

3. Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar 

konstan dalam penyampaian jasa 

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual 

(tinggi rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam mempertahankan 

standar yang konstan (tinggi rendah). 

4. Berdasarkan sifat dan permintaan jasa 

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 

menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 

(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan 

puncak biasanya melampaui penawaran). Sedangkan, sumbu horizontalnya 

adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi rendah). 

5. Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan 

perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa; perusahaan jasa 

mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan 
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transaksi melalui surat atau media elektronik). Sedangkan, sumbu 

horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa (single site dan multiple sites). 

Selain itu, menurut Lovelock dalam Fandy Tjiptono (2005:26), jasa juga 

dapat diklasifikasikan berdasar tujuh kriteria lain, yaitu segmen pasar, tingkat 

keberwujudan, keterampilan penyedia jasa, tujuan organisasi jasa, regulasi, 

tingkat intensitas karyawan, dan tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan.  

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang 

ditujukan kepada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan 

pendidikan) dan jasa bagi konsumen organisasional (misalnya biro periklanan, 

jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen). 

2. Tingkat keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

a. Rented goods service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk tertentu 

berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu. Konsumen hanya 

dapat menggunakan produk tersebut, karena kepemilikannya tetap berada 

pada pihak perusahaan yang menyewakannya. 

b. Owned goods service 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau dipelihara atau 

dirawat oleh perusahaan jasa. 
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c. Non-goods serice 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible 

(tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para pelanggan. 

3. Keterampilan penyedia jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe 

pokok jasa. Pertama, professional service (seperti konsultasi manajemen, 

konsultasi hukum, konsultasi perpajakan, konsultasi sistem informasi, 

pelayanan dan perawatan kesehatan, dan jasa arsitektur). Kedua, non -

profesional service (seperti jasa sopir taksi, tukang pasir, pengantar surat, dan 

penjaga malam). 

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi 

commercial service atau profit service (misalnya penerbangan, bank, 

penyewaan mobil, bioskop, dan hotel) dan non-profit service (misalnya 

sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, panti wreda, perpustakaan 

umum, dan museum). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya pialang, angkutan umum dan perbankan) dan non regulated (seperti 

jasa makelar, catering, kos dan asrama, serta pengecatan rumah). 
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6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), 

jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam: equipment-based service 

(seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak jauh, mesin ATM, 

internet banking, vending machine, dan binatu) dan people-based service 

(seperti pelatih sepakbola, satpam, akuntan, konsultan hukum, dan konsultan 

manajemen). 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high contact service (misalnya universitas, bank, dokter, penata rambut, juru 

rias, dan pegadaian) dan low-contact service (misalnya bioskop dan jasa 

layanan pos). 

2.3.4 Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan 

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 

Kotler (2000:18) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut: "Bauran 

pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran". 

Menurut Yazid (2005:18) bauran pemasaran jasa adalah terdiri dari 7P's, 

yaitu: product (produk), price (harga), place (lokasi), promotion (promosi), 

people or participant (penyedia jasa/orang), process (proses jasa), dan physical 

evidence (bukti fisik). 

Dalam penelitian ini pengertian unsur-unsur bauran pemasaran yang 

digunakan adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Yazid, di mana bauran 
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pemasaran jasa terdiri dari 7P's, sebagai berikut: (1) Product (2) Price (3) Place 

(4) Promotion (5) People (personal traits) (6) Process- dan (7) Physical Evidence 

(produk, harga, lokasi, promosi, penyedia jasa/orang, proses jasa, dan bukti fisik). 

1.  Product 

Apa yang dicari konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya? jawabnya adalah produk, produk yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya, baik itu produk barang ataupun produk jasa. 

Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi jasa terhadap 

produk jasanya, yaitu kualitas dari produk itu sendiri. Karena bagaimanapun 

hebatnya usaha promosi, distribusi, dan penetapan harga, jika tidak diikuti 

dengan produk yang bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, maka usaha-usaha bauran pemasaran ini tidak akan berhasil. Oleh 

sebab itu perlu dikaji, produk apa yang akan dipasarkan, bagaimana selera 

konsumen masa kini, apa kebutuhan dan keinginan mereka. 

Menurut Kotler (2000:52) definisi produk adalah: 

"Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan". 

Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi (2001:58) produk adalah: 

"Produk adalah merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang 

memberikan sejumlah manfaat kepada konsumen". 

Jadi dari dua pengertian di atas, definisi produk dapat digabungkan 

menjadi produk adalah merupakan keseluruhan konsep obyek atau proses 

yang ditawarkan organisasi jasa untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
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2. Price 

Penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang 

keberhasilan operasi organisasi profit maupun non-profit. Harga merupakan 

satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi 

organisasi. Namun, keputusan mengenai harga (terutama dalam konteks 

pemasaran jasa) tidak mudah untuk dilakukan. Disatu sisi, harga yang 

terlampau mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tetapi disisi lain 

akan sukar dijangkau oleh konsumer. Sedangkan jika harga terlalu murah, 

pangsa pasar bisa melonjak, tapi margin kontribusi dan laba bersih yang 

diperoleh akan berkurang. 

Strategi penentuan harga (pricing) juga sangat signifikan dalam 

pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image produk, serta 

keputusan konsumen untuk membeli. Akan tetapi, yang paling penting 

adalah keputusan dalam pricing harus konsisten dengan strategi pemasaran 

secara keseluruhan 

3. Promotion 

Pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar produk jasa yang 

berkualitas, harga kompetitif, dan ketersediaan produk bagi pelanggan 

sasaran. Pemasaran modern juga membutuhkan komunikasi interaktif yang 

berkesinambungan dengan para pelanggan potensial dan aktual. 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran jasa 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran 

produknya kepada konsumen. Promosi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan suatu program pemasaran. Bagaimanapun bagusnya suatu 
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produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin produk 

itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan membelinya 

Menurut Payne (2000:189), promosi merupakan alat yang digunakan 

organisasi jasa untuk berkomunikasi dengan pasar sasarannya. Kegiatan 

promosi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu periklanan, 

penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, word of mouth, 

dan pos langsung atau direct mail yang semua itu biasa disebut dengan bauran 

promosi (promotion mix). 

Menurut Lupiyoadi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

dalam promosi, yaitu: 

1. Identifikasi terlebih dahulu target audience-nya, hal ini berhubungan 

dengan segmentasi pasar. 

2. Tentukan tujuan promosi, apakah untuk menginformasikan, 

mempengaruhi, atau untuk mengingatkan. 

3. Pengembangan pesan yang disampaikan, hal ini berhubungan dengan isi 

pesan (what to say), struktur pesan (how to say logically), gaya pesan 

(creating a strong presence), dan sumber pesan (who should develop it). 

4. Pemilihan bauran komunikasi, apakah itu personal communication atau 

non-personal communication. 

4. Place 

Menurut Lupiyoadi (2001:61), place dalam service merupakan 

gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini 

berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan 

di mana lokasi yang strategis. 
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Pemilihan distribusi dan saluran jasa untuk jasa ini juga sangat 

tergantung pada karakteristik jasa dan permintaan khusus pasar itu sendiri. 

Dalam hal ini tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi adalah: 

a. Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan jasa): 

Apabila keadaannya seperti ini, maka lokasi menjadi sangat penting. 

Perusahaan sebaiknya memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga 

mudah terjangkau, dengan kata lain harus strategis. 

b. Pemberi jasa mendatangi konsumen: 

Dalam hal ini lokasi tidak terlalu penting, tetapi yang harus diperhatikan 

adalah penyampaian jasa harus tetap berkualitas. 

c. Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung: 

Berarti service provider dan konsumen berinteraksi melalui sarana 

komunikasi tertentu seperti telepon, komputer atau surat. Dalam hal ini 

lokasi menjadi kurang penting selama komunikasi kedua pihak dapat 

terlaksana. 

5. People 

Orang atau sumber daya manusia dalam industri jasa mengacu kepada 

setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 

proses konsumsi dari sebuah jasa. Dalam hubungannya dengan pemasaran 

jasa, maka people yang berfungsi sebagai service provider sangat 

mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. Hal ini dikarenakan setiap orang 

yang terlibat dalam penyajian jasa dapat menjadi tanda-tanda tangible bagi 

konsumen. Bagaimana orang berpakaian, penampilan personal mereka, serta 
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sikap dan perilaku mereka terhadap konsumen akan mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. 

Sebagai upaya dalam meningkatkan kepuasan konsumen, maka 

perusahaan harus menekankan pada karyawan untuk menyadari pentingnya 

pekerjaan mereka. Selain itu, perusahaan juga dapat memperoleh orang-orang 

yang bekualitas melalui seleksi karyawan dengan ketat, training, motivasi, dan 

manajemen sumber daya manusia yang baik. 

6. Process 

Langkah aktual yang dialami konsumen, atau aliran operasional jasa 

akan menjadi bukti yang akan dipakai konsumen untuk menilai jasa. Menurut 

Fandy Tjiptono (2005:32) , proses produksi atau operasi merupakan faktor 

penting bagi konsumen high-contact service, yang seringkali juga berperan 

sebagai co -producer jasa bersangkutan. 

Proses pada sejumlah jasa sangatlah kompleks, sehingga mengharuskan 

konsumen untuk mengikuti serangkaian tindakan yang rumit agar proses jasa 

yang dipesannya menjadi sempurna. Dari situ, yang penting dipahami adalah 

karakteristik-karakteristik proses ini merupakan bentuk lain dari bukti yang 

dapat digunakan oleh konsumen untuk menilai jasa. 

7. Physical Evidence 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial 

tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengonsumsinya. Ini menyebabkan 

resiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian semakin 

besar. Oleh sebab itu, bukti fisik yang bersifat tangible ini merupakan salah 
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satu upaya organisasi jasa dalam mengurangi tingkat risiko kesalahan persepsi 

konsumen. 

Menurut Lupiyoadi (2001:77) bukti fisik adalah lingkungan fisik 

perusahaan tempat jasa diciptakan dan tempat penyedia jasa berinteraksi 

dengan konsumen, ditambah elemen berwujud apa saja yang dgunakan untuk 

mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa itu. 

Menurut Payne (2006:164) ada dua macam atau tipe dari physical 

evidence, yaitu: 

a. Essential evidence, yaitu bagian dari sarana fisik yang dibuat oleh 
penyedia jasa mengenai desain dan lay out bangunan tempat di mana jasa 
diberikan. 

b. Peripheral evidence, yaitu bagian sarana fisik yang memiliki sedikit nilai 
bila berdiri sendiri. 

 

2.4  Proses Keputusan Pembelian 

Setelah mengetahui tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam memutuskan produk apa yang akan dikonsumsi, pemasar juga 

harus mengetahui tentang proses keputusan konsumen. Dengan mengetahui secara 

umum tentang proses keputusan pembelian, paling tidak pemasar lebih dapat 

menyesuaikan program pemasaran yang bagaimana yang akan diterapkan. 

Proses keputusan pembelian dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian. 

Adapun proses keputusan pembelian yang dikemukakan di sini adalah proses 

keputusan pembelian yang dikemukakan oleh Kotler sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Proses Keputusan Pembelian 

 
 

Sumber Kotler (2000:204) 
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a. Pengenalan Masalah 

Awal dari proses keputusan pembelian adalah kesadaran konsumen akan 

adanya kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. Dari 

sini pemasar dapat mencari celah-celah di mana dia memasarkan produknya, 

atau bagaimana dia mengatasi gap antara penawaran dan kepuasan pelanggan 

yang selama ini ada. 

b. Pencarian Informasi 

Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan dan keinginan yang harus 

dipenuhi, maka ia akan mencari informasi berkenaan dengan organisasi atau 

produk yang akan dikonsumsinya. 

c. Evaluasi Alternatif 

Setelah informasi tentang organisasi atau produk yang dibutuhkan sudah 

terkumpul, seorang konsumen akan menyeleksi seluruh informasi dan 

pembelajaran yang telah ia dapatkan. Dalam hal ini, konsumen dapat 

mempertimbangkan hal-hal seperti manfaat inti produk dan atribut-atribut 

produk yang ditawarkan pemasar. 

d. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap ini, konsumen sudah membentuk preferensi mereka atas merek 

dalam alternatif yang didapatkan. Di sini, konsumen cenderung akan 

meminimalkan risiko berdasarkan pada kualitas jasa yang diterimanya 

sehingga apa yang didapatkarn nantinya akan sesuai dengan kebutuhan dan 

atau keinginan konsumen tersebut. 
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e. Perilaku Pasca Pembelian 

Setelah pilihan dibuat dan jasa telah dibeli serta dikonsumsi, seorang 

konsumen akan menilai antara harapannya terhadap produk yang diinginkan 

dengan apa yang diterimanya. Di sini kepuasan konsumen dinilai tercapai 

apabila ada pembelian ulang atas produk tersebut. Sebaliknya, apabila 

konsumen merasa tidak puas, dia akan melakukan tahap pengumpulan 

informasi kembali untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan atau keinginannya. 
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2.5 Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 
Kerangka Pikir  
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Keterangan Gambar 2.2 

Dalam upaya untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dalam dunia 

telekomunikasi, PT. Telkom Kandatel Malang dituntut untuk memiliki 

keunggulan bersaing. Agar dapat memiliki keunggulan bersaing tersebut, 

perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran jasa yang tepat bagi perusahaan. 

Salah satunya adalah strategi dalam pelaksanaan bauran pemasaran jasa yang 

terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Untuk 

mengetahui pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap keputusan konsumen dalam 

memilih jasa telekomunikasi digunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik 

analisis regresi linier berganda . Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yakni 

variabel bebas yang terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, dan 

bukti fisik. Sedangkan variabel terikat adalah keputusan konsumen. Dengan 

ditelitinya semua variabel tersebut akan diketahui sejauh mana pengaruh bauran 

pemasaran jasa terhadap keputusan konsumen dalam memilih jasa telekomunikasi 

yakni PT. Telkom Kandatel Malang.         

 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu masalah yang 

kebenarannya harus dibuktikan secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini  

adalah: 

1. Bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan secara simultan  terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih jasa PT. Telkom Kandatel Malang. 

2. Bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

keputusan konsumen dalam memilih jasa PT. Telkom Kandatel Malang. 
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3.  Variabel proses berpengaruh dominan terhadap keputusan pelanggan  

dalam memilih jasa PT. Telkom Kandatel Malang. 

 

Gambar 2.3 
Model Hipotesis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “explanatory 

research atau confirmatory.” Sebagaimana yang dinyatakan oleh Masri 

Singarimbun (1995:4) explanatory research atau confirmatory digunakan untuk 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. 

Di mana dalam penelitian explanatory research digunakan untuk menguji 

hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pengaruh variabel-variabel bauran 

pemasaran jasa terhadap keputusan pelanggan dalam memilih PT. Telkom 

Kandatel Malang. 

Dalam pelaksanaanya explanatory research menggunakan metode survey. 

Menurut Masri Singarimbun penelitian survey adalah “penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

data yang pokok.” 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai penguat dan sebagai bukti nyata dalam penulisan. Lokasi penelitian ini 

juga merupakan keadaan yang sebenarnya dari subyek yang diteliti guna untuk 

mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun 
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lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Telkom Kandatel Malang, Jalan A Yani 

No.11 Malang. 

3.3 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya: diamati 

dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari pelanggan, yang berupa hasil penyebaran 

kuesioner. 

b. Data sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. 

Data sekunder dari penelitian ini misalnya adalah data jumlah pelanggan, 

profil perusahaan, struktur organisasi, jumlah karyawan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari obyek sebagai sasana 

penelitian yang biasa disebut populasi. Menurut Arikunto (2002:108) 

”Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi". Berdasarkan uraian di 

atas, maka penulis dapat menetapkan populasi penelitian adalah seluruh 

pelanggan PT. Telkom Kandatel Malang, yaitu sebanyak 220.000 

pelanggan.(Sumber: PT. Telkom Kandatel Malang, 2009). 
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3.4.2 Sampel 

Pengertian sampel menurut Arikunto (2002:109), adalah: "Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti." 

Dengan meneliti sebagian populasi ini diharapkan diperoleh hasil yang dapat 

menggambarkan sifat dan keadaan populasi secara keseluruhan. Dalam penelitian 

ini jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin: 

n = 2Ne1
N

+
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e =  presentase kelonggaran ketidaktelitian (presisi) karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditoleriri atau diinginkan 

n = 2)1.0.(000,2201
000,220

+
                                                                                                             

 =  99,9995  100 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Menurut Arikunto (2002:15) “purposive sampling adalah 

menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat 

memberikan data secara maksimal”. Sedangkan menurut Sugiyono (2005:96), 

“sampling purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu”. 

 Syarat dan pertimbangan tersebut antara lain adalah: 

1. Pelanggan aktif  PT. Telkom Kandatel Malang. 
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2. Pelanggan yang menggunakan layanan jasa selama minimal 6 bulan di PT. 

Telkom Kandatel Malang. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data relevan yang menunjang tercapainya tujuan 

yang, telah ditetapkan sebelumnya dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan 

untuk mendapatkan data dan juga keterangan yang mendukung pelaksanaan 

penelitian ini. 

b. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan 

yang dianjurkan pada pihak responden dalam hal ini adalah pelanggan PT. 

Telkom Kandatel Malang. Data yang dihasilkan dari metode kuesioner ini 

akan menjadi data primer dan yang dihasilkan dari teknik pengumpulan data 

yang lain akan menjadi informasi tambahan. 

c. Dokumentasi / Kepustakaan 

Dokumentasi adalah mempelajari dasar-dasar teori maupun data praktis dari 

perpustakaan sehubungan dengan judul atau pokok bahasan yang diteliti 

dalam penelitian ini. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menggunakan 

sarana perpustakaan dan teman untuk mendapatkan buku-buku atau teori-teori 

yang dibutuhkan. 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, keseluruhan variabel yang ada dikelompokkan 

menjadi dua kategori, pertama variabel bebas atau independen (independen 

variable) dan variabel terikat atau dependen (dependen variable). Di mana 

variabel bebas adalah tipe variabel yang secara langsung akan menjelaskan atau 

berpengaruh pada variabel lainnya sedangkan variabel terikat atau dependen 

adalah variabel yang keadaannya merupakan hasil dari pengaruh variabel-variabel 

independen yang ada. 

 Variabel bebas (Independent Variable)  

Dalam penelitian ini variabel bebas berupa Bauran Pemasaran (X) menurut Fandy 

Tjiptono (2006:3 1) yang terdiri dari : 

1. Produk (x1) 

Produk merupakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada calon 

pelanggan. Produk yang ditawarkan pihak perusahaan berupa produk layanan 

komunikasi (jaringan telephone rumah dan jaringan telephone seluller) 

maupun layanan informasi (internet dan televisi kabel).  

Sedangkan item dari variabel produk adalah sebagai berikut : 

a. Produk layanan komunikasi yang ditawarkan beragam. 

b. Produk layanan informasi yang ditawarkan beragam. 

c. Tampilan produk yang menarik. 

2. Harga (x2) 

Harga merupakan tarif layanan yang diberikan pihak perusahaan kepada 

pelanggan atas jasa layanannya, selain itu harga juga berkaitan dengan biaya 

administrasi. 
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Sedangkan item dari variabel harga adalah sebagai berikut :  

a. Tarif layanan terjangkau. 

b. Biaya administrasi murah. 

c. Harga produk telepon PT.Telkom (kabel/Flexi) murah. 

3. Lokasi (x3) 

Lokasi berkaitan dengan kemudahan pelanggan dalam menjangkau lokasi 

dimana perusahaan beroperasi. 

Sedangkan item dari variabel lokasi adalah sebagai berikut :  

a. Lokasi perusahaan yang mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan pribadi.  

b. Lokasi perusahaan yang mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan umum. 

c.  Lokasi perusahaan dekat dengan pusat keramaian kota. 

4. Promosi (x4) 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi mengenai PT. 

Telkom Kandatel Malang sebagai sarana promosi kepada calon pelanggan. 

Sedangkan item dari variabel promosi adalah sebagai berikut : 

a. Penyampaian pesan produk PT. Telkom dalam iklan di media elektronik 

(TV) jelas. 

b. Visualisasi (gambar) produk PT. Telkom dalam iklan di media cetak 

(brosur) menarik. 

c. Penyampaian merek melalui acara musik (Hip Hip Hura) menarik. 

5. Penyedia Jasa/Orang (X5) 
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Penyedia jasa/orang adalah pelaku yang menyampaikan jasa, yang 

berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. 

Sedangkan item dari variabel penyedia jasa/orang adalah sebagai berikut : 

a. Karyawan tanggap dalam mengatasi keluhan pelanggan. 

b. Penampilan karyawan rapi. 

c. Karyawan ramah dalam melayani pelanggan. 

6. Proses Jasa (X6) 

Proses jasa adalah gabungan semua aktivitas dalam penyediaan jasa kepada 

pelanggan, berkaitan dengan prosedur di mana jasa disampaikan kepada 

pelanggan. 

Sedangkan item dari variabel proses adalah sebagai berikut : 

a. Proses pelayanan  cepat. 

b. Informasi yang diperlukan pelanggan disampaikan secara jelas oleh 

karyawan. 

c. Semua layanan telekomunikasi dan informasi di PT. Telkom Kandatel 

Malang tidak sulit. 

7. Bukti Fisik (X7) 

Bukti fisik adalah lingkungan fisik di mana jasa disampaikan, dan fasilitas-

fasilitas yang ada di perusahaan. 

Sedangkan item dari variabel bukti fisik adalah sebagai berikut : 

a. Tata letak ruang rapi. 

b. Desain interior ruang tunggu menarik.  

c. Fasilitas area parkir yang aman. 
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 Variabel terikat (Dependent Variable) 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel terikat adalah Keputusan 

Pembelian (Y).  

Item dari variabel terikat adalah: 

a. PT. Telkom Kandatel Malang menjadi pilihan pertama saya dalam melakukan 

kegiatan berkomunikasi. 

b. Jasa pelayanan PT. Telkom terpercaya, sehingga saya akan tetap terus menggunakan 

produk PT. Telkom. 

c. Saya akan menginformasikan kualitas PT. Telkom Kandatel Malang kepada 

orang terdekat saya. 

Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item 

Bauran 
pemasaran 
jasa (X) 

1. Produk (x1) Produk yang 
ditawarkan pihak 
perusahaan 

(X1.1) Produk layanan komunikasi yang 
beragam  

(X1.2) Produk layanan informasi yang 
beragam 

(X1.3) Tampilan produk yang menarik 
2. Harga (x2) Tingkat tarif layanan  (X2.1) Tingkat tarif layanan terjangkau. 

(X2.2) Biaya administrasi murah. 
(X2.3) Harga produk telepon PT.Telkom 

(kabel/Flexi) murah. 
3. Lokasi (x3) Pemilihan lokasi (X3.1) Lokasi perusahaan mudah 

dijangkau dengan kendaraan 
pribadi. 

(X3.2) Lokasi perusahaan mudah 
dijangkau dengan kendaraan 
umum. 

(X3.3)  Lokasi perusahaan dekat dengan 
pusat keramaian kota 

4. Promosi (x4) Pelaksanaan  
promosi  

(X4.1) Penyampaian pesan produk PT. 
Telkom dalam iklan di media 
elektronik (TV) jelas. 

(X4.2) Visualisasi (gambar) produk PT. 
Telkom dalam iklan di media 
cetak (brosur) menarik.  

(X4.3) Penyampaian merek melalui acara 
musik (Hip Hip Hura) 
menarik. 
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Konsep Variabel Indikator Item 

5. Penyedia 
jasa / orang 
(x5)  

Pelayanan / perilaku 
karyawan  

(X5.1) Karyawan tanggap dalam 
mengatasi keluhan pelanggan.   

(X5.2) Penampilan karyawan rapi. 
(X5.3) Karyawan ramah dalam melayani 

pelanggan. 
 

6. Proses (x6) Kemudahan 
bertransaksi 

(X6.1) Proses transaksi cepat. 
(X6.2) Informasi yang diperlukan 

pelanggan disampaikan secara 
jelas oleh karyawan 

(X6.3) Prosedur mendapatkan layanan 
tidak sulit. 

7. Bukti fisik 
(x7) 

Fasilitas fisik  (X7.1) Tata letak ruang rapi. 
(X7.2) Desain interior ruang tunggu 

menarik 
(X7.3) Fasilitas area parkir yang aman. 

Keputusan 
pemilihan 
(Y) 

Keputusan 
pemilihan 
menggunakan 
jasa PT. 
Telkom 
Kandatel 
Malang 

Daya tarik pemilihan 
menggunakan jasa 
PT. Telkom 
Kandatel Malang 

(Y1) PT. Telkom Kandatel Malang 
menjadi pilihan pertama saya 
dalam melakukan kegiatan 
berkomunikasi. 

(Y2)Jasa pelayanan PT. Telkom 
terpercaya, sehingga saya akan 
tetap terus menggunakan produk 
PT. Telkom. 

(Y3)Saya akan menginformasikan 
kualitas PT. Telkom Kandatel 
Malang kepada orang terdekat 
saya.

Sumber: data sekunder diolah (2009) 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini digunakan 

kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk menjawab dengan cara 

memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang telah tersedia. Untuk 

mengukur jawaban responden tersebut digunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005:107). 

Sebagai alternatif jawaban yang akan digunakan dalam penelitian ini serta skor 

yang digunakan untuk setiap butir pertanyaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 
Keterangan Skor Jawaban Skala Likert 

No. Pilihan Jawaban Skor Jawaban 

1 Sangat setuju 5 
2 Setuju 4 
3 Ragu-ragu 3 
4 Tidak Setuju 2 
5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.8 Pengujian Instrumen Penelitian 

Suatu instrument dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi dua 

persyaratan, yaitu valid dan reliabel. Berikut ini adalah pembahasan tentang uji 

validitas dan reliabilitas dari instrument-instrument yang ada :  

3.8.1 Uji Validitas 

Pengertian validitas menurut Arikunto (2002:144) adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan / kesahihan suatu instrumen. Valid 

tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks 

korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5% dengan nilai 

kritisnya, di mana r dapat digunakan rumus (Arikunto, 2002): 

rxy  = 
( )( )

( ) ( )2222 ∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−

yynxxn

yxxyN
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

n =  banyaknya sampel 

x =  skor item x 

y =  skor item y 

Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka variabel tersebut valid. 

Namun jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka variabel tersebut tidak valid.  
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2002:154) reliabilitas adalah suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.Pengujian secara reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

menguji skor antar item dengan menggunakan rumus Alpha cronbach (Arikunto, 

2002: 171) yaitu: 

r11 = ⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

2
1

2
1

1 σ

σ b
k

k   

di mana : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

2
bσ  =  jumlah varians butir 

2
1σ  = varians total 

Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih. Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka 

dinyatakan tidak reliabel (Ghozali, 2006:42) . 

 

3.9 Analisis Data 

Analisis data sangat berperan penting dalam usaha agar data-data tersebut 

dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami fungsinya. Adapun dalam 

menganalisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian, peneliti 

menggunakan metode kuantitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterprestasikan data yang 

berbentuk angka-angka (data kuantitatif) untuk mengetahui pengaruh antara 
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variabel independen (faktor-faktor bauran pemasaran jasa) terhadap variabel 

dependen (keputusan pelanggan memilih PT. Telkom Kandatel Malang). 

3.9.1. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji dasar klasik untuk model 

persamaan regresi berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak bias yang 

terbaik (Best Linier Unbias Estimator/BLUE). Uji asumsi klasik ada 4 yaitu uji 

Normalitas, uji Heteroskedastisitas, uji Multikolinieritas dan uji Autokorelasi. 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain (Ghozali,2006:105). Jika varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. 

Dan jika varians berbeda, disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitin ini cara menguji 

heterokedastisitas adalah dengan metode uji Glejser. 

3. Uji Multikolinieritas 
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Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali,2006:91) . Jika 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah: 

a. mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 

b. mempunyai angka TOLERANCE mendekati 1 

Semua pengujian dilaksanakan dengan bantuan komputer (software) 

program SPSS 13.0 for windows. 

4.  Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2006:95). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.  

 Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi yang digunakan adalah Uji 

Durbin-Watson (DW Test). 

3.9.2 Analisis Regresi  Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat uji statistik yang digunakan untuk 

melakukan estimasi mengenai bagaimana perubahan nilai variabel terikat jika 

nilai variabel bebas dinaikkan atau diturunkan.  

Adapun perhitungan persamaan Regresi berganda (Multiple Regression) 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e 

Keterangan : 
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Y = Variabel dependen (terikat) yakni keputusan pelanggan 

memilih PT. Telkom Kandatel Malang. 

α = Konstanta dari persamaan regresi. 

βI = Koefisien regresi dari variabel independen ke-i  

X1 : Produk 

X2 : Harga 

X3 : Lokasi 

X4 : Promosi 

X5 : Penyedia Jasa/Orang 

X6 : Proses Jasa 

X7 : Bukti Fisik 

e = Eror term, ini merupakan simbol tidak ada kesalahan praktis 

dalam perhitungan (residual/prediction error). 

3.9.3 Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bauran pemasaran jasa yang 

terdiri dari produk, harga, lokasi, promosi, orang, proses, dan bukti fisik secara 

simultan terhadap keputusan pemilihan telkom, digunakan uji F seperti dibawah 

ini:  

)1(/

/

−−
=

knJK

KJK
F

res

reg  

Di mana: 

JKreg = jumlah kuadrat regresi 

JKres = jumlah kuadrat residu 

K = banyaknya variabel bebas 

n = banyaknya subyek 
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Apabila Fhitung lebih besar dari Ftabel  dengan tingkat signifikansi kurang dari 5% 

maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Apabila Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

3.9.4  Uji t 

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bauran pemasaran jasa 

(produk, harga, lokasi, promosi, penyedia jasa/orang, proses jasa, dan bukti fisik) 

yang ada secara parsial terhadap keputusan pemilihan PT. Telkom Kandatel 

Malang  dapat digunakan uji t seperti di bawah ini: 

i

i
Sb
b

t =  

bi = koefisien regresi 

Sbi = standart error koefisien regresi 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel dengan 

tingkat signifikansi 5%. 

Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka secara parsial variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh bauran 

pemasaran jasa terhadap keputusan memilih jasa telekomunikasi pada pelanggan 

PT. Telkom Kandatel Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Bauran Pemasaran yang 

terdiri dari Produk, Harga, Lokasi, Promosi, Penyedia Jasa, Proses dan Bukti 

fisik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih jasa 

telekomunikasi PT. Telkom Kandatel Malang. 

2. Berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa Bauran Pemasaran yang terdiri 

dari Produk, Harga, Promosi, Penyedia Jasa, Proses dan bukti fisik secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Memilih jasa 

telekomunikasi PT. Telkom Kandatel Malang. 

3. Diantara berbagai variabel Bauran pemasaran variabel Proses yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan memilih. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran yang dapat 

dijadikan pertimbangan atau masukan bagi PT. Telkom Kandatel Malang. 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses merupakan variabel 

yang dominan yang mempengaruhi pelanggan dalam memilih jasa 

telekomunikasi PT. Telkom Kandatel Malang, oleh sebab itu pihak perusahaan 

harus berupaya meningkatkan kecepatan dalam proses pelayanan. Selain itu 

perusahaan perlu merancang proses pelayanan yang sederhana sehingga dapat  

memudahkan pelanggan dalam menggunakan jasa komunikasi. 

2. Sebaiknya PT. Telkom Kandatel Malang mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas dari variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pelanggan dalam memilih jasa komunikasi, yaitu variabel produk, 

harga, promosi, penyedia jasa. Perusahaan diharapkan dapat menghasilkan 

produk yang berkualitas dan memberikan layanan prima. Pihak perusahaan 

perlu menetapkan tingkat pelayanan maupun inovasi yang dapat 

menguntungkan bagi pihak perusahaan dan pelanggan. Pihak perusahaan juga 

perlu meningkatkan promosi melalui media cetak maupun elektronik untuk 

memperkenalkan produk pada masyarakat. Dalam pemasaran jasa penyedia 

jasa mempunyai peranan yang penting, oleh sebab itu pihak perlu melakukan 

penyeleksian dalam perekrutan karyawan yang berkualitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Telkom  

 PERUMTEL adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri. 

Pada awalnya bernama “ POST EN TELEGRAAFDIENST” yang didirikan pada 

tahun 1884 dengan Staatblad no 52, kemudian pada tahun 1906 dirubah menjadi 

“POST, TELEGRAAF EN TELEFOONDIENST” (PTT) dengan Staatsblad 

no.395 dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan sebagai 

Perusahaan Negara berdasarkan I.B.W.Selanjutnya pada tahun 1960 Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no.19 tahun 

1960, tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan PERPU no.240 

th 1961 berubah menjadi PN POS dan TELEKOMUNIKASI. 

Lapangan usaha PN POS dan TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang 

dengan pesat, maka pada tahun 1965 Pemerintah mengadakan peninjauan 

kembali.Hasilnya berdasarkan Peratuaran Pemerintah (PP) no.29 dan 30 tahun 

1965 terjadi pemecahan menjadi : P.N.POS DAN TELEKOMUNIKASI. 

Selanjutnya mulai tgl 28 April 1970 berdasarkan S.K. Mentri Perhubungan 

no.129/U/1970 PN TELEKOMUNIKASI berubah menjadi PERUSAHAAN 

UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat dengan PERUMTEL. Keberadaan 

PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah no 36 tahun 1974 yang 

menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan luar 

negeri. 
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Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan 

membeli seluruh saham PT INDOSAT sebuah perusahaan swasta yang didirikan 

dalam rangka Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi 

BUMN berbentuk PERSERO. Pernyataan modal negara Republik Indonesia 

dalam saham PT.INDOSAT tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no 

52 tahun 1980. 

Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi 

untuk umum, maka dengan Peraturan Pemerintah no.53 tahun 1980 diadakan 

perubahan atas Peraturan Pemerintah no.22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan 

PERUMTEL sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk 

menyelenggarakan telekomunikasi dalam negri dan PT. INDOSAT sebagai badan 

usaha yang diberi wewenang menyelenggarakan telekominikasi untuk umum 

internasional. 

Peraturan Pemerintah no.39 tahun 1974 tentang PERUMTEL juga diubah 

yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no.54 tahun 1980. Sehubungan 

dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah no.3 tahun 1983 tentang Tata Cara 

Pembinaan dan Pengawasan PERJAN, PERUM dan PERSERO, diterbitkan 

Peraturan Pemerintah no.21 tahun 1984 tentang PERUMTEL sebagai pengganti 

dari Peraturan Pemerintah no.36 tahun 1970. Peraturan Pemerintah no.54 tahun 

1980.  

Satu hal yang sangat menggembirakan dalam sejarah perundang-undangan 

ini adalah ditetapkannya Undang-undang no.3 tahun 1989 tetang telekomunikasi, 

yang memberikan angin segar dalam pengembangan dan pembangunan 

pertelekomunikasian di Indonesia. 
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Mengikat perkembangan demikian pesat ditambah dengan pola 

manajemen yang lebih terbuka,Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah no.25 

tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 menetapkan Pengalihan Bentuk Perusahaan 

Umum (PERUM) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 

Peralihan bentuk perusahaan tersebut ditandai dengan penanda tanganan Akte 

Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia oleh 

Notaris Imas Fatimah,SH bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo Sudarman 

yang bertindak selaku kuasa dari Mentri Keuangan sebagai pemegang saham, hari 

Selasa tanggal 24 September 1991 jam 09.30 WIB di Depparpostel, Jl. Kebon 

Sirih 36 Jakarta Pusat. 

4.1.2 Visi Telkom 

”To Become a Leading InfoCom Company In the Region”, menujukan suatu 

tekad bahwa telkom untuk menjadi penyelenggara jasa Informasi dan Komunikasi 

yang handal di level Regional. 

4.1.3 Misi Telkom 

”Memberikan layanan ”One Stop InfoCom” dengan kualitas yang prima dan 

harga kompetitif, mengelola usaha dengan cara yang terbaik dengan 

mengoptimalkan SDM yang unggul dengan teknologi yang kompetitif dan dengan 

Business Partner yang sinergi.” 

4.1.4 Motto Telkom 
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Yang berarti : Selalu fokus kepada pelanggan, Selalu memberikan pelayanan yang 

prima dan mutu produk yang tinggi serta harga yg kompetitif, Selalu 

melaksanakan segala sesuatu melalui cara-cara yang terbaik (Best Practices),  

Selalu menghargai karyawan yang proaktif dan inovatif, dalam peningkatan 

produktivitas dan kontribusi kerja, dan Selalu berusaha menjadi yang terbaik. 

4.1.5 Sejarah Singkat dan Lokasi Telkom Kandatel Malang 

Kantor Daerah Telekomunikasi Malang yang terletak di jalan Ahmad Yani 

nomor 11 Malang, merupakan salah satu dari 5 (lima) Kandatel yang berada di 

bawah jajaran PT TELKOM Tbk. Divisi Regional V Jawa Timur. Sejak tanggal 

18 Desember 1995 sesuai dengan keputusan KADIVRE V JATIM Nomor 

167/PS. 150/RES-20/1995, tentang struktur Kandatel Divisi V Jawa Timur, yang 

bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum di 

Kandatel Malang Area. 

 Untuk daerah Jawa Timur yaitu Divisi Regional V, membawahi Kandatel-

Kandatel yang ada di bawah daerah operasionalnya termasuk Kandatel Malang. 

Pembentukan kantor daerah pelayanan Telekomunikasi Malang (Kandatel 

Malang) terhitung tanggal 1 Januari 1996 mencakup area Malang, Pasuruan, dan 

Blitar yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi No. 72 IPS I 50/SDM-11/95 

tanggal 29 September 1995 tentang penggabungan kandatel-kandatel di Divre V 

Jatim dan Keputusan kepala Divisi Regional V Jatim No. 6724/ps 150/res-20/95 

tanggal 23 Oktober 1995 tentang pembentukan tim restrukturisasi Kandatel Divre-

V Jatim. 
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4.1.6 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 

4.1.6.1 Struktur Organisasi 

 Suatu perusahaan yang mengharapkan tujuan secara efektif dan efisien, 

memerlukan adanya struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi juga 

menggambarkan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan tugas setiap bagian 

yang ada di perusahaan. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas tersebut perlu 

diketahui supaya masing-masing individu yang menduduki jabatan tertentu dapat 

mengetahui sampai di mana batas tanggung jawab, wewenang, dan tugas terhadap 

pelaksanaan tersebut. Para manajer lini juga mengetahui kepada siapa dia harus 

mempertanggung jawabkan tugas dan pekerjaannya. Selain itu juga perlu suatu 

koordinasi kerjasama yang baik antara masing-masing unit agar tercapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Struktur organisasi PT Telekomunikasi Kandatel Malang 

berbentuk garis, di mana kekuasaan mengalir secara langsung dari General 

Manager ke Manager dan kemudian dilanjutkan pada karyawan-karyawan di 

bawahnya. 



 

 

47

 

Gambar 3.4 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT TELEKOMUNIKASI KANDATEL MALANG

Sumber: PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel Malang, 2008 
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4.1.6.2 Job Description Tiap Tingkat Manajerial 

1. General Manager (GM) 

General Manager adalah Kepala Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi 

yang bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Regional V Jawa Timur yang 

mempunyai wewenang antara lain: 

a. GM dibantu oleh Deputy General Manager bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran operasional, penyelenggaraan jasa dan pengolahan 

perangkat Telekomunikasi dalam area tertentu. 

b. GM menangani tugas-tugas yang bersifat strategik dan berorientasi keluar 

maupun ke dalam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja 

di bawahnya secara efektif, efisien, dan ekonomis. 

2. Deputy General Manager 

Deputy General Manager mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai    

pimpinan operasi, Deputy GM juga bertanggung jawab dan membawahi Catel 

Pasuruan, Catel Pandaan, Catel Blitar, Catel Batu, dan Catel Kepanjen. 

3. Customer Care 

Customer Care memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Customer Care yang sejalan 

dengan strategi Operasional Datel. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran sistem dan kebijakan 

pengelolaan Customer Care sesuai dengan pedoman serta kebijakan sub 

bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Customer Care Datel mengacu pada 

strategi dan kebijakan pengelolaan Customer Care perusahaan. 
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4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi Customer Care Datel melalui 

pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinat-

nya difasilitasi dengan baik. 

7. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

8. Memastikan kebijakan Customer Care dan informasi penting dipahami 

oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

9. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian dan 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

4. Business Performance 

Business Performance memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Business Performance Datel 

yang sejalan dengan strategi operasional Datel. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran sistem dan kebijakan 

pengelolaan Business Performance Datel sesuai dengan pedoman serta 

kebijakan sub bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Business Performance mengacu 

pada strategi dan kebijakan pengelolaan Business Performance. 
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4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi Business Performance Datel 

melalui pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinat-

nya difasilitasi dengan baik. 

7. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

8. Memastikan kebijakan Business Performance dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

9. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

5. Access Maintenance 

Access Maintenance memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan access network maintenance 

yang sejalan dengan strategi operasional bagian access network 

maintenance. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran sistem dan kebijakan 

pengelolaan access network maintenance sesuai dengan pedoman serta 

kebijakan sub bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA access network maintenance 

mengacu pada strategi dan kebijakan pengelolaan access network 

maintenance. 
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4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi access network maintenance 

melalui pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinat-

nya difasilitasi dengan baik. 

7. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

8. Memastikan kebijakan access network maintenance  dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

9. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

6. Access Network Operation 

Access Network Operation memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Access Network Operation 

yang sejalan dengan strategi operasional Kandatel. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran sistem dan kebijakan 

pengelolaan Access Network Operation sesuai dengan pedoman serta 

kebijakan sub bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Access Network Operation mengacu 

pada strategi dan kebijakan pengelolaan Access Network Operation. 
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4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi Access Network Operation melalui 

pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinat-

nya difasilitasi dengan baik. 

7. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

8. Memastikan kebijakan Access Network Operation dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

9. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

7. Fixed Phone Sales 

Fixed Phone Sales memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Fixed Phone Sales yang 

sejalan dengan strategi operasional Kandatel. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran sistem dan kebijakan 

pengelolaan Fixed Phone Sales sesuai dengan pedoman serta kebijakan 

sub bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Fixed Phone Sales mengacu pada 

strategi dan kebijakan pengelolaan Fixed Phone Sales. 
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4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi Fixed Phone Sales melalui 

pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinat-

nya difasilitasi dengan baik. 

7. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

8. Memastikan kebijakan Fixed Phone Sales dan informasi penting dipahami 

oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

9. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

8. Data & VAS (Value Added Service) Sales 

Data & VAS Sales memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Sales Data dan VAS yang 

sejalan dengan strategi operasional  Kandatel. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran sistem dan kebijakan 

pengelolaan Sales Data dan VAS sesuai dengan pedoman serta kebijakan 

sub bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Sales Data dan VAS mengacu pada 

strategi dan kebijakan pengelolaan Sales Data dan VAS. 



 

 

54

 

4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi  Sales Data dan VAS melalui 

pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi subordinat-

nya difasilitasi dengan baik. 

7. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

8. Memastikan kebijakan  Sales Data dan VAS dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

9. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

9. General Support 

Manager General Support memiliki tanggung jawab utama, yaitu: 

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan General Support Datel  yang 

sejalan dengan strategi operasional Kandatel. 

2. Memastikan tersedianya rumusan/penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan General Support Datel sesuai dengan pedoman serta 

kebijakan sub bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan. 

3. Memastikan tersedianya usulan RKA General Support Datel mengacu 

pada strategi dan kebijakan pengelolaan General Support Datel. 
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4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi General Support Datel melalui 

pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI). 

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya. 

6. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan 

pihak-pihak terkait. 

7. Memastikan kebijakan General Support datel dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya. 

8. Memastikan teridentifikasinya semua risiko proses bisnis yang berada 

dalam lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian & 

evaluasinya secara periodik/insidentil untuk minimalisasi risiko. 

4.1.7 Personalia Perusahaan 

     Tenaga Kerja pada PT. Telkom Kandatel Malang berjumlah 300 orang, 

meliputi 95 pegawai tetap, 170 tenaga outsourcing, dan 35 tenaga Koperasi 

Karyawan. Jam kerja pada PT. Telkom Kandatel Malang adalah sebagai berikut: 

1. Jam Kerja Karyawan 

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.30 
Jum’at  : Pukul 08.30-16.30 

2. Jam Istirahat Karyawan 

Senin-Kamis : Pukul 12.00-13.00 
Jum’at  : Pukul 11.30-13.00 

4.1.8 Produk-produk PT. Telkom  

PT TELKOM seperti yang telah kita ketahui merupakan perusahaan yang 

menyelenggarakan jasa-jasa telekomunikasi. Dewasa ini banyak sekali 

kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh TELKOM kepada para pelanggan 
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sebagai pengguna jasa telekomunikasi. Produk layanan komunikasi yang 

ditawarkan TELKOM pada masyarakat yaitu: 

1. Telepon (Fixed Line) 

• TELKOM SLJJ 

Merupakan layanan komunikasi jarak jauh antar pelanggan yang masih 

dalam satu wilayah negara. Pada umumnya, pelanggan-pelanggan tersebut 

berada dalam wilayah kode area yang berbeda. 

• TELKOMGlobal-01017 

Layanan baru dari TELKOM yang berupa akses layanan untuk panggilan 

internasional ke mancanegara (253 tujuan panggilan). 

• TELKOM Lokal 

Merupakan layanan komunikasi telepon antar pelanggan dalam jarak di 

bawah 30 km atau di dalam satu wilayah lokal. 

• TELKOM SLI 

Panggilan telepon International Direct Dialing (IDD) di mana nomor 

telepon pemanggil dan nomor telepon yang dipanggil berbeda wilayah 

negara. 

2. Flexi (Fixed Wireless) 

• Flexi Classy 

Flexi classy adalah layanan flexi dengan sistem pascabayar. 

• Flexi Trendy 

Flexi trendy adalah layanan flexi dengan sistem prabayar berbasis 

kartu/simcard yang dapat diisi ulang. 

• Flexi Home 



 

 

57

 

Flexi home adalah layanan flexi untuk perumahan atau kantor dilayani 

menggunakan terminal fixed berbasis nomor esn, tarif aktivasi, abonemen 

dan biaya pemakaian/usage sama dengan tarif telepon rumah/pstn. 

• FlexiCOMBO 

FlexiCOMBO merupakan layanan yang memungkinkan Anda sebagai 

pelanggan Flexi Classy atau Trendy untuk tetap dapat berkomunikasi 

(voice, SMS, dan data) di berbagai kota menggunakan beberapa nomor 

temporer. 

3. Internet 

• Speedy 

Speedy merupakan adalah layanan internet (internet service) berkecepatan 

tinggi dari PT.TELKOM, berbasis teknologi akses Asymmetric Digital 

Subscriber Line (ADSL), yang memungkinkan terjadinya komunikasi 

data, voice, dan video secara bersamaan, pada media jaringan akses kabel 

tembaga (line telepon). 

• TELKOMNet Instan (0809 8 9999) 

TELKOMNet Instan merupakan layanan akses internet dial-up secara 

mudah tanpa berlangganan (instan) dengan konsep layanan yang mudah 

dan sederhana. Dengan satu nomor akses di seluruh Indonesia (0809-8-

9999), menggunakan protokol modem V.90 yang mampu memberikan 

akses internet dengan kecepatan modem 56 Kbps, dan bebas kongesti.  

• TELKOMNet Flexi up to 64 Kbps 

TELKOMNet Flexi up to 64 kbps adalah akses komunikasi ke internet 

gateway dengan mode data paket pada network TELKOMFlexi. Akses ini 
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melalui Packet Data Network (PDN) dengan kecepatan standar CDMA 

2000-1x yang saat ini dibuka pada kecepatan efektif (throughput) antara 

30 hingga 70 kbps. 

4. Content dan Aplication 

• I-VAS 

i-VAS 'Satu Kartu Multi Layanan Internet' yang menjadi alat bayar untuk 

berbagai konten atau layanan internet yang bersifat micropayment. 

Micropayment berarti transaksi-transaksi yang nilainya tidak terlalu besar, 

misalkan di bawah Rp 200.000.  i-VAS (Internet Value Added Service) 

merupakan alat bayar micropayment dengan sistem pra-bayar untuk 

berbagai konten atau layanan internet. i-VAS memberikan kemudahan 

bagi para pengguna internet untuk melakukan pembayaran berbagai 

macam layanan dan konten internet dengan cara yang aman, cepat dan 

mudah.  

• Ventus 

VENTUS merupakan layanan TELKOM Flexi untuk pengiriman dan 

penerimaan data melalui ponsel dengan keunggulan utamanya terletak 

pada tingkat fleksibilitasnya yang tinggi. Merupakan layanan jasa nilai 

tambah dan konvergensi dari layanan surat-menyurat elektronis (e-mail) 

dan mobile system (cellular/wireless) atau dikenal dengan layanan mobile 

push e-mail. 

5. Public Phone 

• TELKOMCoin 

Telepon Umum Coin (TUC) adalah telepon yang menggunakan satu jenis 

uang logam yang berbentuk koin sebagai alat pembayaran yang sah atas 
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biaya percakapan. TUMC adalah telepon umum dengan fungsi dan aturan 

yang sama dengan TUC. Yang membedakannya adalah cara 

pengoperasiannya yang dapat menggunakan beberapa jenis koin/uang 

logam yang berbeda. Melalui TUMC dapat dilakukan hubungan telepon 

lokal dan SLJJ dengan lebih leluasa.  

• Warung TELKOM 

Warung TELKOM merupakan tempat bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pelayanan jasa telekomunikasi yang dikelola oleh Badan 

Usaha, Koperasi, atau perorangan bekerjasama dengan TELKOM dalam 

melakukan akses SLJJ, SLI maupun selular. 

 

4.2 Karakteristik Responden 

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada sebagian pelanggan PT. Telkom 

Kandatel Malang yang berjumlah 100 responden, maka dapat diperoleh gambaran 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat 

pendidikan, jumlah penghasilan, dan lamanya responden menjadi pelanggan PT. 

Telkom Kandatel Malang. Gambaran karekteristik responden secara rinci adalah 

sebagai berikut: 

4.2.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

4.1 berikut: 

Tabel 4.1 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1. Laki-laki 57 57 
2. Perempuan 43 43 
 Jumlah 100 100 

 Sumber: data Primer diolah (2009) 
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Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 57% sedangkan sisanya adalah 

perempuan sebanyak 43%.. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang 

menggunakan jasa telekomuniksi dari sampel yang diperoleh dalam penelitian ini 

lebih banyak laki-laki. Karena pada umumnya laki-laki adalah kepala keluarga 

yang memimpin perekonomian keluarga dan berpengaruh dalam mengambil 

keputusan di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, responden laki-laki memilliki 

keterlibatan tinggi dalam menentukan jasa telekomuniksi yang tepat bagi dirinya 

dan keluarga. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Gambaran mengenai tingkat usia responden, terbagi menjadi tiga 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut 

Tabel 4.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Jumlah Persentase 
1. < 25 Tahun 28 28 
2. 25-45 Tahun 51 51 
 3. > 45 Tahun 21 21 
 Jumlah 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, jumlah responden yang berusia <25 Tahun 

sebanyak 28%, yang berusia 25-45 Tahun sebanyak 51% dan yang berusia >45 

Tahun sebanyak 21%.  

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden dari sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berusia antara 25 

Tahun sampai 45 Tahun, hal ini dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia 

yang produktif dan mapan dalam perekonomian. Sehingga pada usia tersebut, 
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pelanggan memiliki pemikiran untuk memanfaatkan jasa komunikasi dalam 

kebutuhannya baik untuk perolehan informasi atau untuk berkomunikasi. 

4.2.3 Karekteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Gambaran responden berdasarkan pekerjaaan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut. 

Tabel 4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 
1. PNS 30 30 
2. TNI/POLRI 15 15 
3. Pegawai Swasta 18 18 
4. Wiraswasta 24 24 
5. Lainnya  13 13 
 Jumlah 100 100 
Sumber: data Primer Diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang bekerja sebagai PNS berjumlah 30%, TNI/POLRI sebanyak 15%, Pegawai 

swasta sebanyak 18%, Wiraswasta sebanyak 24%, pekerja lainnya sebanyak 13%. 

Berdasarkan sampel yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diketahui 

bahwa pelanggan yang banyak melakukan transaksi di PT. Telkom Kandatel 

Malang memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan 

Gambaran responden berdasarkan pekerjaaan dapat dilihat pada Tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan 

No. Jumlah Penghasilan (Bulan) Jumlah Persentase 
1. < Rp. 1.000.000 15 15 
2. Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000 19 19 
3. Rp. 2.000.000-Rp. 5.000.000 42 42 
4. > Rp. 5.000.000 24 24 
 Jumlah 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 
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Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 15%, yang 

berpenghasilan antara Rp. 1.000.000 sampai Rp. 2.000.000 sebanyak 19%, yang 

berpenghasilan antara Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000 sebanyak 42%, 

sedangkan yang berpenghasilan lebih dari Rp.5.000.000 sebanyak 24%. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui dari sampel yang diperoleh dalam 

penelitian ini bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan antara 

Rp.2.000.000 sampai Rp.5.000.000 sebanyak 42%, dengan penghasilan tersebut 

maka pelanggan masih mampu menyisihkan sebagian uangnya untuk kegiatan 

berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Pelanggan 

PT. Telkom Kandatel Malang 

Gambaran responden berdasarkan lamanya menjadi pelanggan PT. 

Telkom Kandatel Malang dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 
Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Pelanggan 

PT. Telkom Kandatel Malang 
No. Lamanya menjadi nasabah Jumlah Persentase 
1. <1 Tahun 20 20 
2. 1-5 Tahun 42 42 
3. >5 Tahun 38 38 
 Jumlah 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang menjadi pelanggan PT. Telkom selama kurang dari 1 tahun sebanyak 20%, 

antara 1-5 tahun 42%, dan lebih dari 5 tahun  sebanyak 38%. 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dari sampel yang 

diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar responden telah menjadi pelanggan 
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PT. Telkom selama kurun waktu 1-5 tahun sebanyak 42%. Hal ini dikarenakan 

pelanggan PT. Telkom merasa bahwa PT. Telkom telah memberikan pelayanan 

yang memuaskan dan telah memenuhi kebutuhan pelanggan tentang produk jasa 

pertelekomunikasian serta  transaksi yang cepat. 

 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

4.3.1 Uji Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Pengujian validitas penelitian ini dengan menggunakan rumus korelasi (r) 

product moment Pearson dengan tingkat signifikansi 5%. Bila signifikansi hasil 

korelasi lebih kecil dari 5% maka dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan 

tidak valid bila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 5%. Atau nilai rhitung > 

rtabel . 

 Pengujian validitas yang dilakukan dengan program SPSS for Windows 

versi 13,0 dengan menggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai 

masing-masing item pernyataan dengan skor item pernyataan secara keseluruhan.  

Berikut ini akan dikemukakan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan. 
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Tabel 4.6 
Uji Validitas Variabel 

Variabel Item  Koefisien 
Validitas 

R Tabel Keterangan 

Produk (X1) X1.1 0,848 0,195 Valid  
X 1.2 0,843 0,195 Valid 
X 1.3 0,946 0,195 Valid 

Harga (X2) X2.1 0,773 0,195 Valid 
X2.2 0,786 0,195 Valid 
X2.3 0,746 0,195 Valid 

Lokasi (X3) X3.1 0,963 0,195 Valid 
X3.2 0,801 0,195 Valid 
X3.3 0,878 0,195 Valid 

Promosi 
(X4) 

X4.1 0,864 0,195 Valid 
X4.2 0,814 0,195 Valid 
X4.3 0,942 0,195 Valid 

Penyedia 
Jasa (X5) 

X5.1 0,851 0,195 Valid 
X5.2 0,760 0,195 Valid 
X5.3 0,858 0,195 Valid 

 Proses (X6) X6.1 0,794 0,195 Valid 
X6.2 0,779 0,195 Valid 
X6.3 0,832 0,195 Valid 

Bukti Fisik 
(X7) 

X7.1 0,781 0,195 Valid 
X7.2 0,808 0,195 Valid 
X7.3 0,715 0,195 Valid 

Keputusan 
Memilih (Y) 

Y1 0,951 0,195 Valid 
Y2 0,959 0,195 Valid 
Y3 0,963 0,195 Valid 

 Sumber: data Primer diolah (2009)  

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua item pernyataan 

yang berasal dari semua variabel yang terdiri dari Produk (X1), Harga (X2), 

Lokasi (X3), Promosi (X4), Penyedia Jasa (X5), Proses (X6), Bukti Fisik (X7) 

dan Keputusan Memilih (Y), memiliki nilai r hitung tiap item pernyataan lebih 

besar dari r tabel (0,195) dengan nilai sig < 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pertanyaan tiap-tiap item variabel adalah valid dan dapat digunakan untuk 

pengujian lebih lanjut. 
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4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketetapan 

suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Arikunto (2002:152) menjelaskan tentang reliabilitas 

sebagai berikut: 

”Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik” 

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah 

reliabel: 

Tabel 4.7 
Uji Reliabilitas Variabel 

No. Variabel  Koefisien Reliabilitas 
Alpha 

Keterangan 

1 X1 0,8521 Reliabel 
2 X2 0,6504 Reliabel 
3 X3 0,8441 Reliabel 
4 X4 0,8445 Reliabel 
5 X5 0,7489 Reliabel 
6 X6 0,7138 Reliabel 
7 X7 0,6453 Reliabel 
8 y 0,9507 Reliabel 

Sumber: data Primer diolah (2009)  

 Dari Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari 

semua variabel yang terdiri dari Produk (X1), Harga (X2), Lokasi (X3), Promosi 

(X4), Penyedia Jasa (X5), Proses (X6), Bukti Fisik (X7) dan Keputusan Memilih 
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(Y), memiliki nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dalam hal ini 

semua item pernyataan dari variabel-variabel di atas dinyatakan reliabel, dan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini juga dinyatakan reliabel. 

 
4.4 Distribusi Frekuensi 

4.4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Produk (X1)  

Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan denganVariabel 

Produk (X1) 
 

 

 

 

 

 

Sumber:  data Primer Diolah (2009) 

 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel produk yang berupa 

produk layanan komunikasi yang ditawarkan PT. Telkom beragam dari 100 

responden menyatakan sangat setuju sebanyak atau (13%), setuju sebanyak 52%, 

ragu-ragu sebanyak 35% dan tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa 

produk layanan komunikasi yang ditawarkan PT. Telkom beragam. 

 Item kedua dari variabel produk yang berupa produk layanan informasi 

yang ditawarkan PT. Telkom beragam dari 100 responden menyatakan sangat 

setuju sebanyak 11%, setuju sebanyak 63%, ragu-ragu sebanyak 26% dan tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini 

berarti sebagian besar responden setuju bahwa produk layanan informasi yang 

ditawarkan PT. Telkom beragam. 

Respon X1.1 X1.2 X1.3 
Freq % Freq % Freq % 

SS 13 13 11 11 12 12 
S 52 52 63 63 55 55 
R 35 35 26 26 33 33 
TS 0 0 0 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 
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 Sedangkan  item ketiga dari variabel produk yang berupa tampilan produk 

yang ditawarkan PT. Telkom menarik dari 100 responden menyatakan sangat 

setuju sebanyak 12%, setuju sebanyak 55%, ragu-ragu sebanyak 33% dan tidak 

ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini 

berarti sebagian besar responden setuju bahwa tampilan produk yang ditawarkan 

PT. Telkom menarik. 

4.4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Harga (X2)  

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Harga (X2) 
Respon X2.1 X2.2 X2.3 

Freq % Freq % Freq % 
SS 53 53 34 34 37 37 
S 35 35 47 47 39 39 
R 12 12 19 19 24 24 
TS 0 0 0 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 

 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel harga yang berupa Tarif 

layanan PT. Telkom terjangkau dari 100 responden menyatakan sangat setuju 

sebanyak 53%, setuju sebanyak 35%, ragu-ragu sebanyak 12, tidak ada responden 

yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian 

besar responden setuju bahwa Tarif layanan PT. Telkom terjangkau. 

 Item kedua dari variabel harga yang berupa biaya administrasi PT. Telkom 

murah dari 100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 34%, setuju 

sebanyak 47%, ragu-ragu sebanyak 19%, tidak ada responden yang menyatakan 

tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden 

setuju bahwa biaya administrasi PT. Telkom murah. 
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 Sedangkan Item ketiga dari variabel harga yang berupa Harga produk 

telepon PT.Telkom (kabel/Flexi) murah. dari 100 responden menyatakan sangat 

setuju sebanyak 37%, setuju sebanyak 39%, ragu-ragu sebanyak 24%, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti 

sebagian besar responden setuju bahwa Harga produk telepon PT.Telkom 

(kabel/Flexi) murah.. 

4.4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Lokasi (X3)  

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Lokasi (X3) 
Respon X3.1 X3.2 X3.3 

Freq % Freq % Freq % 
SS 26 26 14 14 20 20 
S 48 48 39 39 40 40 
R 26 26 40 40 29 29 
TS 0 0 7 7 11 11 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2008) 

 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel lokasi yang berupa 

lokasi PT. Telkom Kandatel Malang mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi 

dari 100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 26%, setuju sebanyak 

48%, ragu-ragu sebanyak 26%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa 

lokasi PT. Telkom Kandatel Malang mudah dijangkau dengan menggunakan 

kendaraan pribadi. 

 Item kedua dari variabel lokasi yang berupa lokasi PT. Telkom Kandatel 

Malang mudah dijangkau dengan kendaraan umum dari 100 responden 

menyatakan sangat setuju sebanyak 14%, setuju sebanyak 39%, ragu-ragu 

sebanyak 40%, tidak setuju sebanyak 7%, tidak ada responden yang menyatakan 
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sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa lokasi 

PT. Telkom Kandatel Malang mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan 

umum. 

 Sedangkan item ketiga dari variabel lokasi yang berupa lokasi PT. Telkom 

Kandatel Malang dekat dengan pusat keramaian kota dari 100 responden 

menyatakan sangat setuju sebanyak 20%, setuju sebanyak 40%, ragu-ragu 

sebanyak 29%, tidak setuju sebanyak 11%, tidak ada responden yang sangat tidak 

setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa lokasi PT. Telkom 

Kandatel Malang dekat dengan pusat keramaian kota. 

4.4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Promosi (X4)  

Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Promosi (X4) 
Respon X4.1 X4.2 X4.3 

Freq % Freq % Freq % 
SS 33 33 35 35 38 38 
S 38 38 42 42 39 39 
R 29 29 23 23 23 23 
TS 0 0 0 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 

 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel promosi yang berupa 

penyampaian pesan produk PT. Telkom dalam iklan di media elektronik (TV) jelas 

dari 100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 33%, setuju sebanyak 

38%, ragu-ragu sebanyak 29% dan tidak ada responden yang menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju 

bahwa penyampaian pesan produk PT. Telkom dalam iklan di media elektronik (TV) 

jelas.  
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Item kedua dari variabel promosi yang berupa visualisasi (gambar) produk 

PT. Telkom dalam iklan di media cetak (brosur) menarik dari 100 responden 

menyatakan sangat setuju sebanyak 35%, setuju sebanyak 42%, ragu-ragu 

sebanyak 23%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa visualisassi 

(gambar) produk PT. Telkom dalam iklan di media cetak (brosur) menarik. 

 Sedangkan  item ketiga dari variabel promosi yang berupa Penyampaian 

merek melalui acara musik (Hip Hip Hura) yang dilakukan PT. Telkom menarik dari 100 

responden menyatakan sangat setuju sebanyak 38%, setuju sebanyak 39%, ragu-

ragu sebanyak 23%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa Penyampaian 

merek melalui acara musik (Flexi HipHipHura) yang dilakukan PT. Telkom menarik. 

4.4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Penyedia Jasa (X5)  

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Penyedia Jasa (X5) 
Respon X5.1 X5.2 X5.3 

Freq % Freq % Freq % 
SS 10 10 8 8 18 18 
S 79 79 77 77 58 58 
R 11 11 15 15 24 24 
TS 0 0 0 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 

 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel penyedia jasa yang 

berupa karyawan PT. Telkom Kandatel Malang tanggap dalam menangani 

keluhan pelanggan dari 100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 10%, 

setuju sebanyak 79%, ragu-ragu sebanyak 11%, tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar 
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responden setuju bahwa karyawan PT. Telkom Kandatel Malang tanggap dalam 

menangani keluhan pelanggan 

 Sedangkan  item kedua dari variabel penyedia jasa  yang berupa 

penampilan karyawan PT. Telkom Kandatel Malang rapi dari 100 responden 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8%, setuju sebanyak 77%, ragu-ragu 

sebanyak 13%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju penampilan karyawan 

PT. Telkom Kandatel Malang rapi. 

 Item ketiga dari variabel yang berupa penyedia jasa yang berupa karyawan 

PT. Telkom Kandatel Malang ramah dalam melayani pelanggan dari 100 

responden menyatakan sangat setuju sebanyak 18%, setuju sebanyak 58%, ragu-

ragu sebanyak 24%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju Hal ini berarti sebagian besar responden setuju karyawan PT. Telkom 

Kandatel Malang ramah dalam melayani pelanggan. 

4.4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Proses (X6)  

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Proses (X6) 
Respon X6.1 X6.2 X6.3 

Freq % Freq % Freq % 
SS 57 57 60 60 27 27 
S 16 16 19 19 50 50 
R 27 27 21 21 23 23 
TS 0 0 0 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 

 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel proses yang berupa 

proses transaksi di PT. Telkom Kandatel Malang berjalan cepat. dari 100 

responden menyatakan sangat setuju sebanyak 57%, setuju sebanyak 16%, ragu-
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ragu sebanyak 27%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju Hal ini berarti sebagian besar responden setuju bahwa proses 

transaksi di PT. Telkom Kandatel Malang berjalan cepat. 

 Sedangkan  item kedua dari variabel proses yang berupa informasi yang 

diperlukan pelanggan disampaikan secara jelas oleh karyawan PT. Telkom 

Kandatel Malang dari 100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 60%, 

setuju sebanyak 19%, ragu-ragu sebanyak 21%, tidak ada responden yang 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju Hal ini berarti sebagian besar 

responden setuju informasi yang diperlukan pelanggan disampaikan secara jelas 

oleh karyawan PT. Telkom Kandatel Malang. 

 Item ketiga dari variabel proses yang berupa Semua pelayanan 

telekomunikasi dan informasi di PT. Telkom Kandatel Malang tidak sulit dari 100 

responden menyatakan sangat setuju sebanyak 27%, setuju sebanyak 50%, ragu-

ragu sebanyak 23%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. Hal ini berarti sebagian besar responden setuju Semua pelayanan 

telekomunikasi dan informasi di PT. Telkom Kandatel Malang tidak sulit. 

4.4.7 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik (X7)  
Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 
Bukti Fisik (X7) 

Respon X7.1 X7.2 X7.3 
Freq % Freq % Freq % 

SS 17 17 17 17 20 20 
S 69 69 64 64 58 58 
R 14 14 19 19 22 22 
TS 0 0 0 0 0 0 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2009) 
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 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel bukti fisik yang berupa 

tata letak ruang di PT. Telkom Kandatel Malang rapi dari 100 responden 

menyatakan sangat setuju sebanyak 17%, setuju sebanyak 69%, ragu-ragu 

sebanyak 14%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju Hal ini berarti sebagian besar responden setuju tata letak ruang PT. 

Telkom Kandatel Malang rapi. 

Sedangkan  item kedua dari variabel bukti fisik yang berupa desain 

interior ruang tunggu di PT. Telkom Kandatel Malang menarik dari 100 

responden menyatakan sangat setuju sebanyak 17%, setuju sebanyak 64%, ragu-

ragu sebanyak 19%, tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju Hal ini berarti sebagian besar responden setuju desain interior ruang 

tunggu di PT. Telkom Kandatel Malang menarik  

Item ketiga dari variabel bukti fisik yang berupa fasilitas area parkir di  

PT. Telkom Kandatel Malang aman dari 100 responden menyatakan sangat setuju 

sebanyak 20%, setuju sebanyak 58%, ragu-ragu sebanyak 22%, tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju Hal ini berarti 

sebagian besar responden setuju fasilitas area parkir di  PT Telkom Kandatel 

Malang aman. 

4.4.8 Distribusi Frekuensi Variabel Keputusan Memilih (Y)  
Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel Keputusan 
Memilih (Y) 

Respon Y1 Y2 Y3 
Freq % Freq % Freq % 

SS 53 53 29 29 42 42 
S 28 28 42 42 35 35 
R 19 19 17 17 21 21 
TS 0 0 12 12 2 2 

STS 0 0 0 0 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 

Sumber: data Primer Diolah (2008) 
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 Dapat diketahui bahwa item pertama dari variabel keputusan memilih  

yang berupa PT. Telkom Kandatel Malang menjadi pilihan pertama saya dalam 

melakukan kegiatan berkomunikasi dari 100 responden menyatakan sangat setuju 

sebanyak 53%, setuju sebanyak 28%, ragu-ragu sebanyak 19% dan tidak ada 

responden yang menyatakan tidak setuju dang sangat tidak setuju. Hal ini berarti 

sebagian besar responden setuju bahwa  PT. Telkom Kandatel Malang menjadi 

pilihan pertama saya dalam melakukan semua kegiatan berkomunikasi. 

Item kedua dari variabel keputusan memilih yaitu Jasa pelayanan PT. 

Telkom terpercaya, sehingga produk PT. Telkom akan tetap terus digunakan dari 

100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 29%, setuju sebanyak 42%, 

ragu-ragu sebanyak 17%, tidak setuju  sebanyak 12% dan tidak responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden setuju Jasa pelayanan PT. Telkom terpercaya, sehingga produk PT. 

Telkom akan tetap terus digunakan. 

 Sedangkan  item ketiga dari variabel keputusan memilih yaitu saya akan 

menginformasikan kualitas PT. Telkom Kandatel Malang kepada orang terdekat 

saya diketahui  100 responden menyatakan sangat setuju sebanyak 42%, setuju 

sebanyak 35%, ragu-ragu sebanyak 21%, tidak setuju  sebanyak 2% dan tidak 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden setuju untuk menginformasikan kualitas PT. Telkom 

Kandatel Malang kepada orang terdekat. 
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4.5 Analisis Hasil Penelitian 

4.5.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, 

variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak 

dapat dilihat pada Grafik Histogram maupun Grafik Normal P-P Plot. 

Dalam uji asumsi Normalitas, model regresi yang baik adalah distribusi 

datanya normal atau mendekati normal. Menurut Santoso (2002:214) dasar 

pengambilan keputusannya adalah: 

• Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas. 

Gambar 4.1 
Grafik Uji Normalitas 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: Y
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 Dari gambar 4.1 di atas terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal itu 

membuktikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi Normalitas. 

4.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi anatara variabel bebas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflation Factor), apabila nilai Tolerance 

<0,10 atau nilai VIF > 10 maka model regresi terjadi multikolinieritas (Ghozali, 

2006:92). 

Tabel 4.16 
Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel  VIF Keterangan 
Produk (X1) 1,115 Non Multikolinieritas 
Harga (X2) 1,111 Non Multikolinieritas 
Lokasi (X3) 1,407 Non Multikolinieritas 

Promosi (X4) 1,190 Non Multikolinieritas 
Penyedia Jasa (X5) 2,294 Non Multikolinieritas 

Proses (X6) 1,897 Non Multikolinieritas 
Bukti Fisik (X7) 1,671 Non Multikolinieritas 

Sumber: data Primer diolah (2009) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF >10. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

4.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Dalam sebuah model regresi yang baik selain tidak terjadi 

multikolinieritas, maka variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain harus tetap (homoskedastisitas). Jika variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka model regresi telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan 

meregresikan nilai absolut residual analisis regresi dengan nilai variabel bebas 

regresi. Apabila koefisien regresi antara nilai absolut residual dengan nilai 

variabel bebas regresi signifikan yaitu lebiih kecil dari 5% (0,05) maka persamaan 

regresi tersebut mengandung heterokedastisitas dan sebaliknya berarti non 

heterokedastisitas atau  homokedastisitas. 

Tabel 4.17 
Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas 

No. Sig  Keterangan  
1 0,397 Homoskedastisitas  
2 0,316 Homoskedastisitas 
3 0,710 Homoskedastisitas 
4 0,300 Homoskedastisitas 
5 0,399 Homoskedastisitas 
6 0,499 Homoskedastisitas 
7 0,287 Homoskedastisitas 

Sumber: data Primer diolah (2009) 

Dari hasil pengujian heterokedastisitas pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5 % (0,05) maka dapat disimpulkan 

bahwa regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedastisitas. 

4.5.1.4 Uji Autokorelasi 

Untuk melihat adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang 

bisa dilihat dari hasil uji regresi linier berganda. Ukuran yang digunakan untuk 

menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik Durbin-Watson 

mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak 

memiliki autokorelasi (Rietvald dan Sunaryanto dalam Sudarmanto, 2003:143). 

Hasil pengujian autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson, dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut ini: 
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Tabel 4.18 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 0,842 0,709 0,687 1,38 2,186 
Sumber: data Primer diolah (2009) 

 Berdasarkan hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson sebesar 2,186, nilai tersebut dapat dinyatakan mendekati angka dua. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

4.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

4.5.2.1 Persamaan Regresi 

Tabel 4.19 
Hasil Analisis Regresi 

Variabel Koefisien 
regresi 

Beta  t hitung Sig. Keterangan  

Konstanta -10,690  -6,231 ,000 Signifikan 
Produk 0,415 ,280 4,715 ,000 Signifikan 
Harga  0,182 ,124 2,093 ,039 Signifikan 
Lokasi  0,155 ,135 2,026 ,046  Signifikan 

Promosi  0,155 ,127 2,074 ,041 Signifikan 
Penyedia jasa  0,325 ,172 2,024 ,046 Signifikan 

Proses  0,399 ,310 4,000 ,000 Signifikan 
Bukti fisik 0,286 ,161 2,214 ,029 Signifikan 

t tabel                       = 1,986 
R                              = 0,842 

R2                                      = 0,709 

Adjusted R Square  = 0,687 
F hitung                   = 32,032 
Sig F                        = 0,000 
F tabel                     = 2,311 
 Sumber: data Primer diolah (2009) 

Dari hasil uji regresi berganda pada Tabel 4.17 di atas dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 0,280X1 + 0,124X2 + 0,135X3 + 0,127X4 + 0,172X5 + 0,310X6 + 0,161X7 
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 Dari persamaan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa: 

b1 = Nilai 0,280 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Produk 

(X1) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

b2 = Nilai 0,124 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Harga 

(X2) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

b3 = Nilai 0,135 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Lokasi 

(X3) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

b4 = Nilai 0,127 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Promosi 

(X4) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

b5 = Nilai 0,172 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Penyedia 

Jasa (X5) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

b6 = Nilai 0,310 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Proses 

(X6) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

b7 = Nilai 0,161 yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa variabel Bukti 

fisik (X7) memiliki pengaruh yang positif terhadap Keputusan Pemilihan (Y). 

4.5.2.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan nilai R2 dari hasil analisis diperoleh nilai R2 sebesar 0,709. 

Namun untuk jumlah variabel independen lebih dari dua, lebih baik digunakan 

Adjusted R Square sebesar 0,842. Artinya bahwa 84,2% variabel keputusan 

pemilihan dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan sisanya 15,8% variabel 

keputusan pemilihan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain (merek, empati, 

jaminan) yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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Selain koefisien determinasi juga diperoleh koefisien korelasi yang 

menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dari hasil 

analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,842, nilai korelasi ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

termasuk kuat karena berada pada rentang 0,6-0,8. Hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat   bersifat positif. 

4.5.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.5.3.1 Hipotesis I  

Pengujian hipotesis I pada penelitian ini menggunakan uji F. Uji F 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independent secara 

simultan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 32,032 

sedangkan F tabel sebesar 2,311. Karena Fhitung > Ftabel  (32,032 >2.311). Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel bebas (produk, harga, lokasi, 

promosi, penyedia jasa, proses, bukti fisik) secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel terikat (keputusan memilih) 

4.5.3.2 Hipotesis II 

Pengujian hipotesis II pada penelitian ini menggunakan uji t, untuk 

melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen.  

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh hasil sebagai berikut: 

• Variabel Produk (X1) nilai t hitung sebesar 4,715 dengan signifikansi 0,000. 

Karena t hitung > t tabel (4,715>1,986) atau sig t < 5%  
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(0,000 < 0,05) maka secara parsial variabel produk (X1) berpengaruh 

signifikan positif terhadap variabel keputusan memilih (Y) 

• Variabel Harga (X2) nilai t hitung sebesar 2,093 dengan signifikansi 0,039. 

Karena t hitung > t Tabel (2,093 > 1,986) atau sig t < 5% (0,039 < 0,05) maka 

secara parsial variabel harga (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap 

variabel keputusan memilih (Y) 

• Variabel Lokasi (X3) nilai t hitung sebesar 2,026 dengan signifikansi 0,046. 

Karena t hitung < t Tabel (2,026 >1,986) atau sig t <5% (0,046 < 0,05) maka 

secara parsial variabel lokasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan memilih (Y) 

• Variabel Promosi (X4) nilai t hitung sebesar 2,074 dengan signifikansi 0,041. 

Karena t hitung > t Tabel (2,074 > 1,986) atau sig t <5% (0,041< 0,05) maka 

secara parsial variabel promosi (X4)  berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel keputusan memilih (Y) 

• Variabel Penyedia jasa (X5) nilai t hitung sebesar 2,024 dengan signifikansi 

0,046. Karena t hitung > t Tabel (2,024 > 1,986) atau  sig t <5% (0,046< 0,05) 

maka secara parsial variabel penyedia jasa (X5)  berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel keputusan memilih (Y) 

• Variabel Proses (X6) nilai t hitung sebesar 4,000 dengan signifikansi 0,000. 

Karena  t hitung > t Tabel (4,000 > 1,986) atau sig t <5% (0,000< 0,05) maka 

secara parsial variabel proses (X6)  berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel keputusan memilih (Y) 

• Variabel Bukti fisik (X7) nilai t hitung sebesar 2,214 dengan signifikansi 

0,029. Karena  t hitung >  t Tabel (2,214 > 1,986) atau sig t <5% (0,029< 
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0,05) maka secara parsial variabel bukti fisik (X7) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel keputusan memilih (Y) 

4.5.3.3 Hipotesis III 

Pengujian hipotesis III pada penelitian ini untuk mengetahui variabel 

independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen. Untuk 

menunjukkan variabel independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel 

dependen dengan melihat nilai koefisien beta yang distandarisasi yang nilainya 

paling besar. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.19 dapat diketahui 

bahwa masing-masing variabel independen memiliki nilai beta sebagai berikut: 

Produk (X1) 0,280, Harga (X2) 0,124, Lokasi (X3) 0,135, Promosi (X4) 0,127, 

Penyedia jasa (X5) 0,172, Proses (X6) 0,310, Bukti fisik (X7) 0,161 dari nilai beta 

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Proses (X6) yang berpengaruh 

dominan terhadap Keputusan memilih (Y) dengan nilai beta terbesar yaitu 0,310. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam rangka menciptakan iklim persaingan yang kondusif antar 

perusahaan yang semakin ketat, PT. Telkom Kandatel Malang berusaha menarik 

pangsa pasar guna meningkatkan jumlah pelanggan dengan menerapkan strategi 

bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa berbeda dengan barang, hal ini 

terkait dengan perbedaan karakteristik jasa dan barang. Bauran pemasaran jasa 

terdiri dari Produk, Harga, Lokasi, Promosi, Penyedia jasa, Proses, Bukti fisik.  

Berdasar hasil penelitian, dapat diketahui bahwa bauran pemasaran jasa 

(produk, harga, lokasi, promosi, penyedia jasa, proses, bukti fisik) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pelanggan dalam memilih jasa komunikasi PT. 

Telkom Kandatel Malang.  
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Dari hasil analisis regresi linier dapat diketahui bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap keputusan pelanggan dalam memilih jasa 

komunikasi adalah variabel proses, di mana pelanggan menilai bahwa proses 

dalam melakukan segala transaksi pertelekomunikasian di PT. Telkom Kandatel 

Malang tidak sulit dan cepat. 

Adapun implikasi dari hasil penelitian tersebut adalah untuk variabel 

produk, harga, promosi, penyedia jasa, dan proses seharusnya dipertahankan dan 

perlu ditingkatkan kualitasnya. Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan dapat melakukan berbagai strategi pemasaran diantaranya perusahaan 

harus mampu memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta memberikan pelayanan yang prima sehingga dapat 

menjadi daya tarik bagi pelanggan.  

Variabel harga mempunyai pengaruh yang signifikan dterhadap keputusan 

pelanggan dalam memilih jasa komunikasi. Strategi penentuan harga memberikan 

pengaruh yang penting dalam membentuk citra atau image produk. Harga dalam 

dunia telekomunikasi dan informasi berkaitan dengan tingkat perkembangan 

jaman. Pihak perusahaan hendaknya menetapkan tingkat teknologi dan inovasi 

yang bersaing dan dapat menguntungkan baik bagi pihak perusahaan dan bagi 

pelanggan. 

Variabel promosi juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pelanggan dalam memilih jasa komunikasi. Perusahaan juga perlu 

meningkatkan kegiatan promosi melalui media cetak maupun elektronik untuk 

memperkenalkan produk-produknya pada masyarakat juga dapat membantu 

menumbuhkan kesadaran dan keberadaan produk dan perusahaan. Karena 
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kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan 

dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen 

dalam membuat keputusan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginannya. 

Variabel penyedia jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pelanggan dalam memilih jasa komunikasi. Dalam hubungannya 

dengan pemasaran jasa, produk yang ditawarkan tidak berwujud, maka penyedia 

jasa mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan strategi yang 

dilaksanakan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan 

penyeleksian yang baik dalam perekrutan sumber dayamanusia yang berkualitas. 

Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan perlu dilakukan 

pelatihan dan pengembangan, dengan harapan karyawan dapat mengaplikasikan 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan. 
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Lampiran 1: Kuesioner 

 

No. Responden: 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

JURUSAN MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

 

 

 Dengan hormat, 

  Sehubungan dengan penulisan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh 

Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Keputusan Konsumen Dalam Memilih 

Jasa Telekomunikasi Pada PT. Telkom Kandatel Malang”, saya mohon 

kesediaan Saudara/i untuk menjawab pertanyaan yang ada sesuai dengan 

petunjuk. 

 Mengingat penelitian ini bersifat akademik, maka identitas kerahasiaan 

Saudara/i akan dijamin dan tidak akan menimbulkan kerugian apapun. 

 Atas kesediaan dan kerja sama Saudara/i, saya ucapkan terima kasih. 

 

        

 

       Hormat saya, 

 

 

Theresia Willia Vicarosari 

 

 

 

 



IDENTITAS RESPONDEN: 

1. Jenis Kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

2. Usia Responden 

a. <25 Tahun 

b. 25-45 Tahun  

c. >45 Tahun 

3. Pekerjaan: 

a. Pegawai Negeri Sipil 

b. TNI/POLRI  

c. Pegawai Swasta 

d. Wiraswasta 

e. Lain-lain………….. 

4. Penghasilan per bulan: 

a. < Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 

c. Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 

d. > Rp. 5.000.000 

5. Berapa lama Anda menjadi Pelanggan PT. Telkom Kandatel Malang? 

a. <1 tahun 

b. 1-5 tahun 

c. >5 tahun 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang dianggap paling sesuai menurut 

pilihan Saudara/i. 

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

R : Ragu-ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 



Daftar Pernyataan 

No. Pernyataan SS S R TS STS

1. Produk layanan komunikasi yang ditawarkan 

PT. Telkom beragam 

     

2. Produk layanan informasi yang ditawarkan 

PT. Telkom beragam. 

     

3. Tampilan produk PT. Telkom menarik.      

4. Tarif layanan PT. Telkom terjangkau.      

5. Biaya administrasi PT. Telkom murah.      

6. Harga produk telepon PT.Telkom 

(kabel/Flexi) murah. 

     

7. Lokasi PT. Telkom Kandatel Malang mudah 

dijangkau dengan menggunakan kendaraan 

pribadi.  

     

8. Lokasi PT. Telkom Kandatel Malang mudah 

dijangkau dengan menggunakan kendaraan 

umum. 

     

9. Lokasi perusahaan dekat dengan pusat 

keramaian kota. 

     

10. Penyampaian pesan produk PT. Telkom dalam 

iklan di media elektronik (TV) jelas. 

     

11. Visualisasi (gambar) produk PT. Telkom 

dalam iklan di media cetak (brosur) menarik. 

     

12. Penyampaian merek melalui acara musik (Hip 

Hip Hura) menarik 

     

13. Karyawan PT. Telkom Kandatel Malang 

tanggap dalam menangani keluhan pelanggan. 

     

14. Penampilan karyawan PT. Telkom Kandatel 

Malang rapi. 

     

15. Karyawan PT. Telkom Kandatel Malang 

ramah dalam melayani pelanggan. 

     

16. Proses pelayanan di PT. Telkom Kandatel 

Malang berjalan cepat. 

     

17. Informasi yang diperlukan pelanggan      



disampaikan secara jelas oleh karyawan PT. 

Telkom Kandatel Malang. 

18. Semua pelayanan telekomunikasi dan 

informasi di PT. Telkom Kandatel Malang 

tidak sulit. 

     

19. Tata letak ruang PT. Telkom Kandatel Malang 

rapi. 

     

20. Desain interior ruang tunggu PT. Telkom 

Kandatel Malang menarik. 

     

21. Fasilitass area parkir PT. Telkom Kandatel 

Malang aman. 

     

22. PT. Telkom Kandatel Malang menjadi pilihan 

pertama saya dalam melakukan kegiatan 

berkomunikasi. 

     

23. Jasa pelayanan PT. Telkom terpercaya, 

sehingga saya akan tetap terus menggunakan 

produk PT. Telkom. 

     

24. Saya akan menginformasikan kualitas PT. 

Telkom Kandatel Malang kepada orang 

terdekat saya. 

     

 
 

Terima Kasih 



Lampiran 3:  
 
Hasil Uji Validitas 

Hasil Uji Validitas Variabel Produk (X1) 
Correlations for Analysis 1

.848**

.000

100

.843**

.000

100

.946**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X1.1).Produk layanan
komunikasi yang beragam

(X1.2).Produk layanan
informasi yang beragam

(X1.3).Tampilan produk
yang menarik

Skor Total X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Hasil Uji Validitas Variabel Harga (X2) 

Correlations for Analysis 2

.773**

.000

100

.786**

.000

100

.746**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X2.1).Tingkat tarif
layanan terjangkau.

(X2.2).Biaya
administrasi murah.

(X2.3).Harga produk
telepon PT.Telkom
(kabel/Flexi) murah.

Skor Total X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Hasil Uji Validitas Variabel Lokasi (X3) 

Correlations for Analysis 3

.963**

.000

100

.801**

.000

100

.878**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X3.1).Lokasi perusahaan
mudah dijangkau dengan
kendaraan pribadi.

(X3.2).Lokasi perusahaan
mudah dijangkau dengan
kendaraan umum.

(X3.3).Lokasi perusahaan
dekat dengan pusat
keramaian kota

Skor Total X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 



Hasil Uji Validitas Variabel Promosi (X4) 
Correlations for Analysis 4

.864**

.000

100

.814**

.000

100

.942**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X4.1).Penyampaian pesan
produk PT. Telkom dalam
iklan di media elektronik
(TV) jelas.

(X4.2).Visualisasi (gambar)
produk PT. Telkom dalam
iklan di media cetak (brosur)
menarik.

(X4.3).Penyampaian merek
melalui acara musik (Hip
Hip Hura) menarik.

Skor Total X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Hasil Uji Validitas Variabel penyedia Jasa (X5) 

Correlations for Analysis 5

.851**

.000

100

.760**

.000

100

.858**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X5.1).Karyawan tanggap
dalam mengatasi keluhan
pelanggan.

(X5.2).Penampilan karyawan
rapi.

(X5.3).Karyawan ramah
dalam melayani pelanggan.

Skor Total X5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Hasil Uji Validitas Variabel Proses (X6) 

Correlations for Analysis 6

.794**

.000

100

.779**

.000

100

.832**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X6.1).Proses transaksi cepat.

(X6.2).Informasi yang
diperlukan pelanggan
disampaikan secara jelas oleh
karyawan

(X6.3).Prosedur mendapatkan
layanan tidak sulit.

Skor Total X6

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 
 
 



Hasil Uji Validitas Variabel Bukti Fisik (X7) 
Correlations for Analysis 7

.781**

.000

100

.808**

.000

100

.715**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(X7.1).Tata letak ruang rapi.

(X7.2).Desain interior ruang
tunggu menarik

(X7.3).Fasilitas area parkir
yang aman.

Skor Total X7

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Memilih (Y) 

Correlations for Analysis 8

.951**

.000

100

.959**

.000

100

.963**

.000

100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

(Y1).PT. Telkom Kandatel
Malang menjadi pilihan
pertama saya dalam
melakukan kegiatan
berkomunikasi.

(Y2).Jasa pelayanan PT.
Telkom terpercaya, sehingga
saya akan tetap terus
menggunakan produk PT.
Telkom.

(Y3).Saya akan
menginformasikan kualitas PT.
Telkom Kandatel Malang
kepada orang terdekat saya.

Skor Total Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



lampiran 3: 

Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Produk (X1) 

Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X11               3.7800          .6603       100.0 
  2.     X12               3.8500          .5925       100.0 
  3.     X13               3.7900          .6403       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.4200     2.7713     1.6647          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X11            7.6400         1.3438        .6477           .8674 
X12            7.5700         1.4597        .6710           .8409 
X13            7.6300         1.1647        .8658           .6487 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8521 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Harga (X2) 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X21               4.4100          .6977       100.0 
  2.     X22               4.1500          .7160       100.0 
  3.     X23               4.1300          .7740       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       12.6900     2.8221     1.6799          3 
 



 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X21            8.2800         1.4966        .4914           .5143 
X22            8.5400         1.4428        .5039           .4948 
X23            8.5600         1.4812        .3937           .6506 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6504 
 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Lokasi (X3) 

Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X31               4.0000          .7247       100.0 
  2.     X32               3.6000          .8165       100.0 
  3.     X33               3.6900          .9178       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.2900     4.6524     2.1569          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X31            7.2900         2.1676        .9183           .6077 
X32            7.6900         2.4989        .5760           .9055 
X33            7.6000         2.0202        .6861           .8200 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8441 
 
 
 
 
 



Hasil Uji Reliabilitas Variabel Promosi (X4) 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X41               4.0400          .7903       100.0 
  2.     X42               4.1200          .7559       100.0 
  3.     X43               4.1500          .7703       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       12.3100     4.0948     2.0236          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X41            8.2700         1.9567        .6845           .8095 
X42            8.1900         2.1757        .6045           .8803 
X43            8.1600         1.7519        .8579           .6347 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8445 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penyedia Jasa (X5) 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X51               3.9900          .4605       100.0 
  2.     X52               3.9300          .4768       100.0 
  3.     X53               3.9400          .6485       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.8600     1.7176     1.3106          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 



              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X51            7.8700          .9021        .6899           .5634 
X52            7.9300          .9951        .5205           .7285 
X53            7.9200          .6804        .5763           .7084 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .7489 
 
 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Proses (X6) 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X61               4.3000          .8704       100.0 
  2.     X62               4.3900          .8152       100.0 
  3.     X63               4.0400          .7095       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       12.7300     3.6738     1.9167          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X61            8.4300         1.7829        .4876           .6898 
X62            8.3400         1.9034        .4916           .6750 
X63            8.6900         1.9130        .6406           .5132 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .7138 
 
 
 
 
 
 



Hasil Uji Reliabilitas Variabel Bukti Fisik (X7) 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X71               4.0300          .5588       100.0 
  2.     X72               3.9800          .6027       100.0 
  3.     X73               3.9800          .6510       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.9900     1.9292     1.3890          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X71            7.9600         1.0287        .5190           .4698 
X72            8.0100          .9393        .5364           .4327 
X73            8.0100         1.0605        .3318           .7262 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hasil Uji Reliabilitas Variabel Keputusan Memilih (Y) 
Reliability 
 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Y1                4.3400          .7813       100.0 
  2.     Y2                3.8800          .9669       100.0 
  3.     Y3                4.1700          .8294       100.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       12.3900     6.0989     2.4696          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1             8.0500         3.0379        .8997           .9315 
Y2             8.5100         2.4544        .8943           .9419 
Y3             8.2200         2.8400        .9196           .9117 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    100.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .9507 
 



Lampiran 4: 

Grafik Uji Normalitas 

Charts 
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Normal P-P Plot of Regressio
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Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients a

.897 1.115

.900 1.111

.711 1.407

.840 1.190

.436 2.294

.527 1.897

.598 1.671

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y.Keputusana. 

 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
 

Coefficients a

1.192 .983 1.213 .228

-4.293E-02 .050 -.091 -.851 .397

5.035E-02 .050 .108 1.008 .316

-1.631E-02 .044 -.045 -.373 .710

-4.469E-02 .043 -.116 -1.042 .300

7.786E-02 .092 .131 .847 .399

3.879E-02 .057 .095 .678 .499

-7.926E-02 .074 -.141 -1.071 .287

(Constant)

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Nilai Mutlak Residual (Uji Glejser)a. 

 
 
 
Hasil Uji Autokolerasi 

Model Summary b

.842a .709 .687 1.38 2.186
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), X7.Bukti Fisik, X1.Produk, X2.Harga, X4.Promosi,
X3.Lokasi, X6.Proses, X5.Orang

a. 

Dependent Variable: Y.Keputusanb. 



lampiran 5: 

Hasil Regresi Linier Berganda 

Regression 
 

Descriptive Statistics

12.39 2.47 100

11.42 1.66 100

12.69 1.68 100

11.29 2.16 100

12.31 2.02 100

11.86 1.31 100

12.73 1.92 100

11.99 1.39 100

Y.Keputusan

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Mean Std. Deviation N

 
 
 

Correlations

1.000 .486 .336 .492 .382 .669 .675 .569

.486 1.000 .134 .163 .114 .305 .235 .168

.336 .134 1.000 .287 .088 .200 .184 .206

.492 .163 .287 1.000 .164 .325 .408 .453

.382 .114 .088 .164 1.000 .397 .261 .249

.669 .305 .200 .325 .397 1.000 .652 .560

.675 .235 .184 .408 .261 .652 1.000 .473

.569 .168 .206 .453 .249 .560 .473 1.000

. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

.000 . .092 .053 .130 .001 .009 .048

.000 .092 . .002 .192 .023 .033 .020

.000 .053 .002 . .051 .000 .000 .000

.000 .130 .192 .051 . .000 .004 .006

.000 .001 .023 .000 .000 . .000 .000

.000 .009 .033 .000 .004 .000 . .000

.000 .048 .020 .000 .006 .000 .000 .

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100

Y.Keputusan

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Y.Keputusan

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Y.Keputusan

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Y.Keputusan X1.Produk X2.Harga X3.Lokasi X4.Promosi X5.Orang X6.Proses X7.Bukti Fisik



 

Variables Entered/Removed b

X7.Bukti
Fisik,
X1.Produk,
X2.Harga,
X4.Promos
i,
X3.Lokasi,
X6.Proses,
X5.Orang

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y.Keputusanb. 

 
Model Summary b

.842a .709 .687 1.38 2.186
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), X7.Bukti Fisik, X1.Produk, X2.Harga, X4.Promosi,
X3.Lokasi, X6.Proses, X5.Orang

a. 

Dependent Variable: Y.Keputusanb. 

 
ANOVAb

428.126 7 61.161 32.032 .000a

175.664 92 1.909

603.790 99

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X7.Bukti Fisik, X1.Produk, X2.Harga, X4.Promosi, X3.Lokasi, X6.Proses,
X5.Orang

a. 

Dependent Variable: Y.Keputusanb. 

 
Coefficients a

-10.690 1.716 -6.231 .000

.415 .088 .280 4.715 .000

.182 .087 .124 2.093 .039

.155 .076 .135 2.026 .046

.155 .075 .127 2.074 .041

.325 .161 .172 2.024 .046

.399 .100 .310 4.000 .000

.286 .129 .161 2.214 .029

(Constant)

X1.Produk

X2.Harga

X3.Lokasi

X4.Promosi

X5.Orang

X6.Proses

X7.Bukti Fisik

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardize
d

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y.Keputusana. 

 
 



Residuals Statistics a

6.57 15.96 12.39 2.08 100

-3.09 3.32 -1.81E-15 1.33 100

-2.798 1.718 .000 1.000 100

-2.233 2.406 .000 .964 100

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y.Keputusana. 

 



Lampiran 6: 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 
 

(X1.1).Produk layanan komunikasi yang beragam

35 35.0 35.0 35.0

52 52.0 52.0 87.0

13 13.0 13.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X1.2).Produk layanan informasi yang beragam

26 26.0 26.0 26.0

63 63.0 63.0 89.0

11 11.0 11.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X1.3).Tampilan produk yang menarik

33 33.0 33.0 33.0

55 55.0 55.0 88.0

12 12.0 12.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X2.1).Tingkat tarif layanan terjangkau.

12 12.0 12.0 12.0

35 35.0 35.0 47.0

53 53.0 53.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X2.2).Biaya administrasi murah.

19 19.0 19.0 19.0

47 47.0 47.0 66.0

34 34.0 34.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



(X2.3).Harga produk telepon PT.Telkom (kabel/Flexi) murah.

24 24.0 24.0 24.0

39 39.0 39.0 63.0

37 37.0 37.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

(X3.1).Lokasi perusahaan mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi.

26 26.0 26.0 26.0

48 48.0 48.0 74.0

26 26.0 26.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X3.2).Lokasi perusahaan mudah dijangkau dengan kendaraan umum.

7 7.0 7.0 7.0

40 40.0 40.0 47.0

39 39.0 39.0 86.0

14 14.0 14.0 100.0

100 100.0 100.0

2.TS

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X3.3).Lokasi perusahaan dekat dengan pusat keramaian kota

11 11.0 11.0 11.0

29 29.0 29.0 40.0

40 40.0 40.0 80.0

20 20.0 20.0 100.0

100 100.0 100.0

2.TS

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X4.1).Penyampaian pesan produk PT. Telkom dalam iklan di media

elektronik (TV) jelas.

29 29.0 29.0 29.0

38 38.0 38.0 67.0

33 33.0 33.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



(X4.2).Visualisasi (gambar) produk PT. Telkom dalam iklan di media
cetak (brosur) menarik.

23 23.0 23.0 23.0

42 42.0 42.0 65.0

35 35.0 35.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X4.3).Penyampaian merek melalui acara musik (Hip Hip Hura)

menarik.

23 23.0 23.0 23.0

39 39.0 39.0 62.0

38 38.0 38.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X5.1).Karyawan tanggap dalam mengatasi keluhan pelanggan.

11 11.0 11.0 11.0

79 79.0 79.0 90.0

10 10.0 10.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X5.2).Penampilan karyawan rapi.

15 15.0 15.0 15.0

77 77.0 77.0 92.0

8 8.0 8.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X5.3).Karyawan ramah dalam melayani pelanggan.

24 24.0 24.0 24.0

58 58.0 58.0 82.0

18 18.0 18.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X6.1).Proses transaksi cepat.

27 27.0 27.0 27.0

16 16.0 16.0 43.0

57 57.0 57.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



(X6.2).Informasi yang diperlukan pelanggan disampaikan secara jelas
oleh karyawan

21 21.0 21.0 21.0

19 19.0 19.0 40.0

60 60.0 60.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X6.3).Prosedur mendapatkan layanan tidak sulit.

23 23.0 23.0 23.0

50 50.0 50.0 73.0

27 27.0 27.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X7.1).Tata letak ruang rapi.

14 14.0 14.0 14.0

69 69.0 69.0 83.0

17 17.0 17.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X7.2).Desain interior ruang tunggu menarik

19 19.0 19.0 19.0

64 64.0 64.0 83.0

17 17.0 17.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(X7.3).Fasilitas area parkir yang aman.

22 22.0 22.0 22.0

58 58.0 58.0 80.0

20 20.0 20.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(Y1).PT. Telkom Kandatel Malang menjadi pilihan pertama saya dalam

melakukan kegiatan berkomunikasi.

19 19.0 19.0 19.0

28 28.0 28.0 47.0

53 53.0 53.0 100.0

100 100.0 100.0

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



(Y2).Jasa pelayanan PT. Telkom terpercaya, sehingga saya akan tetap
terus menggunakan produk PT. Telkom.

12 12.0 12.0 12.0

17 17.0 17.0 29.0

42 42.0 42.0 71.0

29 29.0 29.0 100.0

100 100.0 100.0

2.TS

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
(Y3).Saya akan menginformasikan kualitas PT. Telkom Kandatel

Malang kepada orang terdekat saya.

2 2.0 2.0 2.0

21 21.0 21.0 23.0

35 35.0 35.0 58.0

42 42.0 42.0 100.0

100 100.0 100.0

2.TS

3.R

4.S

5.SS

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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