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Judul : Pengaruh Kualitas Produk Telepon Selular Cdma Flexi Trendy
Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Pelanggan Flexi Trendy
Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)

Nama :  Elly Suryaningsih
NIM : 0510220079
Dosen Pembimbing: Agung Yuniarinto, SE, MS.

RINGKASAN

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan secara simultan
dan parsial antara variabel-variabel kualitas produk yang terdiri dari
Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2), Reliability/Keandalan (X3),
Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan Kualitas
Penerimaan (X7) terhadap kepuasan pelanggan (Y) dan mengetahui variabel yang
memiliki pengaruh dominan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) telepon selular
Flexi Trendy Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
     Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yaitu penelitian yang
menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui
pengujian hipotesis dengan menggunakan metode survei yaitu penyelidikan yang
diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada. Jumlah
sampel merujuk pada pendapat Roscoe sehingga diperoleh 80 responden. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah Snowball sampling yaitu sampel
yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sampel (responden) mengajak
para temannya untuk dijadikan sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampel
semakin banyak.
     Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi berganda, uji F, dan uji t.
Dari ketiga teknik tersebut dapat diketahui bahwa ketujuh variabel yaitu
Performance (kinerja), Feature (fitur), Reliability (keandalan), Durability (daya
tahan), Serviceability, Aesthetic, dan kualitas penerimaan mempunyai pengaruh
simultan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan hanya variabel
kualitas penerimaan dengan nilai signifikan sebesar 0,001 dimana nilai signifikan
variabel lainnya yaitu Performance/Kinerja (X1) sebesar 0,332; Feature/Fitur (X2)
sebesar 0,853; Reliability/Keandalan (X3) sebesar 0,334; Durability/Daya Tahan
(X4) sebesar 0,396; Serviceability (X5) sebesar 0,485; Aesthetic (X6) sebesar
0,459. Sedangkan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan
pelanggan adalah variabel kualitas penerimaan (X7).
     Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa variabel kepuasan pelanggan (Y)
dijelaskan oleh variabel kualitas produk (X) sebesar 32,9%, sedangkan sisanya
sebesar 67,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti.

Kata kunci: kualitas produk, kepuasan pelanggan, Ponsel CDMA Flexi Trendy



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor jasa memiliki kesempatan untuk berkembang pesat di era modern

seperti saat ini. Hal ini dikarenakan dalam sektor perekonomian, jasa tidak bisa

dipisahkan dari kegiatan produksi. Sektor produksi maupun sektor jasa bisa saling

melengkapi untuk mewujudkan sasaran perusahaan yaitu memenuhi kebutuhan

dan keinginan masyarakat. Berbagai macam dan jenis jasa semakin berkembang

dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Adanya kemajuan perekonomian secara

global telah mendorong pertumbuhan sektor jasa yang mampu menciptakan

banyak peluang bisnis, salah satunya adalah bisnis jasa di bidang informasi dan

komunikasi.

Dalam situs ariestacdma.Wordpress.com disebutkan bahwa perkembangan

teknologi yang saat ini sangat cepat adalah teknologi telekomunikasi dan

dijelaskan bahwa telah terjadi persaingan yang ketat antara dua teknologi

komunikasi yaitu selular dan FWA (fixed Wireless Access). Meningkatnya tingkat

mobilitas penduduk berdampak pada minimnya komunikasi secara langsung

(direct communication). Padahal manusia mutlak membutuhkan komunikasi satu

sama lain setiap waktu. Untuk itu munculnya telepon seluler menjadi jawaban atas

kebutuhan masyarakat akan komunikasi. Karena hanya dengan menggunakan

1



telepon selular, manusia bisa berkomunikasi tanpa harus melakukan kontak secara

langsung.

     Di indonesia, liberalisasi bisnis selular dimulai sejak tahun 1995

(http://ahmadjajuli.wordpress.com). Tahun itulah awal berkembangnya telepon

selular di Indonesai dimana pada saat itu pemerintah mulai membuka kesempatan

kepada swasta untuk berbisnis telepon selular dengan cara kompetisi penuh. Sejak

teknologi selular generasi pertama yaitu AMPS (advance mobile phone system)

tergantikan oleh teknologi selular yang lebih modern yaitu GSM (Global system

for Mobile communication) pada tahun 1980-an, kemajuan teknologi mulai

dirasakan manfaatnya di Indonesia.

     Dunia telekomunikasi di Indonesia bertambah marak dengan hadirnya

beberapa operator berbasis CDMA (Code Division Multiple Access). Pilihan

konsumen untuk mendapatkan alternatif layanan telekomunikasi semakin

beragam. Apalagi CDMA memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan

teknologi GSM. Menurut Felix Koesnaidi, Product Manager and Marketing

Mobile Phone LG Electronics Indonesia yang dikutip dalam situs

sinarharapan.co.id, keunggulan CDMA yang paling utama adalah lebih efisien.

Jika pada GSM frekuensi tertentu hanya dapat digunakan untuk channel tertentu

dan dengan pengguna tertentu, pada CDMA sangat mungkin channel atau

transmiter tertentu dipakai oleh beberapa pengguna. Selain itu risiko drop call

atau percakapan terputus pada CDMA relatif kecil. Lalu dalam hal lalu lintas non-

voice (data) CDMA juga lebih baik dari GSM dan dapat menyuguhkan layanan

data berkecepatan tinggi (high speed data services). Dilihat dari jenisnya, ponsel

http://ahmadjajuli.wordpress.com


CDMA dibagi dalam dua jenis yaitu CDMA tanpa kartu sehingga nomor

panggilnya harus di program oleh petugas operator yang bersangkutan, dan satu

lagi ponsel CDMA yang dilengkapi dengan RUIM (removal User identification

Module).

     Pada akhir Mei 2003 PT. TELKOM Indonesia (persero) Tbk. melalui Divisi

Fixed Wireless memanfaatkan CDMA sebagai telepon fixed wireless digital yang

digunakan sebagai telepon rumah (fixed phone) dan telepon bergerak (mobility).

Layanan fixed wireless berbasis CDMA yang diberi brand TelkomFlexi sebagai

telepon bergerak terbatas dalam satu kode area. Hal ini dimungkinkan karena

TelkomFlexi memiliki fitur limited mobility (http://www.tempointeraktif.com).

Terdapat tiga macam telepon Flexi yaitu Flexi dengan layanan prabayar yang

disebut Flexi Trendy, pascabayar yang disebut juga dengan Flexi Classy., dan

Flexi Home. Flexi Home merupakan produk terbaru dari TelkomFlexi yang

menggunakan Fixed Wireless Terminal (FWT) berbasis ESN (Non Sim Card )

sebagai terminal dirumah.

     Telkom Flexi juga menyediakan layanan-layanan konten berbasis SMS WAP

dengan banyak kategori layanan, seperti astrologi, informasi, fun, games, berita

olahraga, berita umum, jajak pendapat, kuis, religi, misteri dan lain sebagainya.

Layanan konten disediakan oleh Flexi bekerjasama dengan content provider

dengan menggunakan tarif premium yang telah diberitahukan.

     Pelanggan CDMA2000 secara global saat ini telah menyentuh 451 juta

subscriber. Menurut data CDMA Development Group (CDG), jumlah tersebut

tersebar di bawah 286 operator di 109 negara dunia (http://techno.okezone.com/).

http://www.tempointeraktif.com


Pertumbuhan pelanggan CDMA 2000 di Indonesia pun terus meningkat. CDG

juga menyatakan, hingga kuartal pertama 2008, pelanggan CDMA2000 di

Indonesia mencapai 16,3 juta orang. Jumlah pelanggan CDMA di Indonesia

tersebut meningkat dari 14,4 juta orang pada akhir tahun 2007 dan 7,8 juta pada

akhir 2006 (http://www.antara.co.id/24/6/2008).

     Operator CDMA2000 di Indonesia adalah Esia (Bakrie Telecom), Star One

(Indosat), Smart Telecom, Fren (Mobile-8), Ceria (Sampoerna Telekomunikasi

Indonesia) dan Telepon Flexi (PT. TELKOM) (http://techno.okezone.com).

Munculnya peovider-provider ini memberikan pilihan yang beragam kepada

masyarakat. Masing-masing provider tentu saja berlomba untuk menjaring

konsumen sebanyak-banyaknya dengan menawarkan produk yang paling

diminati. Inovasi dan perbaikan-perbaikan dilakukan terus-menerus agar tidak

terkejar oleh kompetitor. Perang tarif menjadi andalan untuk memanjakan

pelanggan dan memikat pelanggan pesaing agar beralih ke mereknya. Selain

harga, tampaknya provider ponsel CDMA tidak merasa puas. Ponsel baru

diluncurkan dengan berbagai desain modern untuk menarik konsumen. Begitu

juga dengan fitur dan layanannya yang semakin beragam.

     Di era persaingan yang ketat seperti ini, peningkatan mutu harus terus

dilakukan untuk mempertahankan konsumen aktual dan untuk menjaring

konsumen potensial (consumer potential). Telkom Flexi harus senantiasa

memperhatikan kepuasan pelanggan dangan terus memantau keinginan dan

kebutuhan pelanggan dimana pada akhir 2007 ada 6,3 juta pelanggan Flexi, pada

kuartal pertama 2008 mencapai 6,8 juta orang dan Mei terdapat 7 juta pelanggan

http://www.antara.co.id/24/6/2008


(http://www.antara.co.id). Dengan demikian pelanggan Flexi akan merasa puas

dan tidak melakukan brand switching ke merek provider CDMA lain. Untuk itu

kualitas porduk Telkom Flexi harus benar-benar diperhatikan, karena menurut

Mowen & Minor (2001: 89) kualitas sangat erat hubungannya dengan kepuasan

pelanggan.

         Agar tetap bertahan di dunia perbisnisan komunikasi khususnya ponsel

selular, Telkom Flexi harus bekerja keras dengan segala daya dan kekuatan

seoptimal mungkin. Peningkatan mutu harus terus diupayakan, mulai dari

kakuatan signal, kejelasan suara, layanan customer service yang memuaskan,

kelengkapan fitur yang ditawarkan, daya tahan dan umur ekonomis produk hingga

citra merek maupun citra perusahaan. Untuk mengukur kepuasan konsumen bisa

dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada pelanggan

mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan produk itu sendiri, salah satunya

dengan memperhatikan elemen-elemen kualitas produk. Menurut Mowen &

Minor (2001: 91) elemen-elemen kualitas peoduk bisa berupa Performance

(kinerja), Features (fitur), Reliability (keandalan),, Conformance, Durability

(daya tahan), Serviceability, Aesthetics, dan kualitas penerimaan.

     PT. Telkom (persero) Tbk. Kancatel Jombang melakukan penjualan dan

pelayanan  intensif melalui Flexi Center. Hal ini dilakukan untuk memenuhi

keinginan dan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan telekomunikasi berbasis

CDMA dengan tarif terjangkau dan bersifat bergerak. Selain itu, upaya tersebut

dilakukan agar Flexi tetap bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat dalam

dunia telekomunikasi khususnya telepon selular berbasis CDMA limited mibility.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh variabel-variabel kualitas produk yang terdiri dari

Performance (kinerja), Features (fitur), Reliability (keandalan), Durability

(daya tahan), Serviceability, Aesthetic, dan kualitas penerimaan terhadap

kepuasan pelanggan Telepon Selular Flexi Trendy Kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang secara simultan?

2. Apakah ada pengaruh variabel-variabel kualitas produk yang terdiri dari

Performance (kinerja), Features (fitur), Reliability (keandalan), Durability

(daya tahan), Serviceability, Aesthetic, dan kualitas penerimaan terhadap

kepuasan pelanggan Telepon Selular Flexi Trendy Kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang secara parsial?

3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan

Telepon Selular Flexi Trendy Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel kualitas produk yang terdiri

dari Performance (kinerja), Features (fitur), Reliability (keandalan),

Durability (daya tahan), Serviceability, Aesthetic, dan kualitas penerimaan

terhadap kepuasan pelanggan Telepon Selular Flexi Trendy Kecamatan

Jombang Kabupaten Jombang secara simultan.



2. Untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel kualitas produk yang terdiri

dari Performance (kinerja), Features (fitur), Reliability (keandalan),

Durability (daya tahan), Serviceability, Aesthetic, dan kualitas penerimaan

terhadap kepuasan pelanggan Telepon Selular Flexi Trendy Kecamatan

Jombang Kabupaten Jombang secara parsial.

3. Untuk menganalisis variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap

kepuasan pelanggan Telepon Selular Flexi Trendy Kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang.

1.4.  Manfaat penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sejauh mana teori-

teori yang didapat selama perkuliahan dapat diterapkan pada perusahaan dan

kehidupan nyata.

2. Bagi Telkom Flexi

Hasil penelitian ini diharapakan dapat digunakan oleh Telkom Flexi untuk

mengetahui apakah kualitas produk yang ditawarkan telah memuaskan pelanggan

dan diharapkan menjadi masukan untuk memformulasikan kebijakan selanjutnya.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan

sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kepuasan pelanggan telah banyak dilakukan. Hal

ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

kepuasan pelanggan suatu produk baik berupa barang maupun jasa mengingat

produk adalah salah satu elemen marketing mix yang mampu mengantar nilai-nilai

perusahaan kepada konsumen dan karena produk merupakan elemen penting

perusahaan yang dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan

hasrat tertentu konsumen. Untuk melengkapi teori-teori yang melatarbelakangi

penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa penelitan terdahulu mengenai

kualitas dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan.

1. Ade Bagus Firmansyah, 2008

Penelitian yang dilakukan berjudul “ Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Produk

Telkomsel Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Pada Loyalitas Pelanggan (Studi

Pada Mahasiswa S-1 Universitas Brawijaya Malang)”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan pengaruh secara parsial antara

variabel kualitas produk dengan kepuasan pelanggan, variabel yang dominan

mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta untuk mengetahui pengaruh kepuasan

terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian

explanatory dimana penelitian ini dirancang untuk menjelaskan hubungan kausal
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yang terjadi antara variabel-variabel kualitas produk yang terdiri dari kinerja (X1),

interaksi pegawai (X2), reliabilitas (X3), daya tahan (X4), ketepatan waktu dan

kenyamanan (X5), estetika (X6), dan kesadaran akan merek (X7) dengan kepuasan

(Y1) dan kepuasan pelanggan (Y1) dengan loyalitas pelanggan (Y2).

     Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 90 responden. Sedangkan teknik

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisa data yang

digunakan adalah regresi berganda, uji F, serta uji t. Dari ketiga teknik tersebut

dapat diketahui bahwa ketujuh variabel yaitu kinerja, interaksi pegawai,

reliabilitas, daya tahan, ketepatan waktu dan kenyamanan, estetika, dan kesadaran

merek mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan. Dari hasil analisis,

diketahui bahwa variabel kinerja (X1) merupakan variabel yang dominan

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan penelitian ini, diketahui variabel

kepuasan pelanggan (Y1) dijelaskan oleh variabel kualitas produk (X) sebesar

77,5%, sedangkan sisanya sebesar 22,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar

variabel bebas yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat

loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan sebesar 57,5 %,

sedangkan sisanya sebesar 42,5% dipengaruhi oleh variabel lain.



2. Danang Catur Junawan, 2008

Judul penelitian yang dilakukan adalah pengaruh kualitas produk terhadap brand

switching konsumen pada pengguna kartu operator seluler XL. Berdasarkan

tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap brand

switching konsumen kartu operator prabayar XL dan mengetahui variabel yang

dominan mempengaruhi brand swicthing konsumen kartu operator seluler XL.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan survei, yaitu

untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap

variabel terikat (Y). variabel bebas yang digunakan adalah variabel performances

(X1), feature (X2), conformance (X3), reliability (X4), durability (X5),

serviceability (X6), perceived quality (X7), dan apparance (X8) yang merupakan

variabel dari kualitas produk. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah brand

swicthing konsumen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah

simple random sampling yaitu masing-masing elemen populasi mempunyai

kemungkinan yang sama untuk menjadi sampel. Analisis data yang digunakan

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa brand

switching konsumen (Y) dipengaruhi sebesar 28,4%, sedangkan 71% dijelaskan

oleh variabel lain. Diketahui variabel yang dominan adalah variabel durability

(X5). Dapat dilihat dari nilai koefisien beta untuk variabel performance (X1)

0,253, feature (X2) sebesar -0,004, conformance (X3) -0,195, reliability (X4)

sebesar 0,005, duarability (X5) sebesar 0,280, serviceability (X6) sebesar 0,200,

perceived quality (X7) sebesar -0,220 dan apparance (X8) sebesar 0,261.



2.1. Pemasaran

2.2.1. Definisi Pemasaran

     Armstrong & Kotler (2007: 5) menyatakan bahwa ”marketing is social and

managerial process by which individuals and organizations obtain what they need

and want through creating and exchanging value with others”.

     Sedangkan menurut Swastha (2004: 4) pemasaran adalah suatu sistem

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan,

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang

dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli

potensial.

     Pengertian lain menyebutkan bahwa “ Marketing is an organizational function

and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to

customer and for managing customer relationship in ways that benefit the

organization and its stake holders” (Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Kotler &

Keller, 2006: 6).

     Berdasar dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran

merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang sangat penting artinya bagi suatu

perusahaan karena berfungsi untuk menghubungkan antara barang dan jasa dari

produsen ke konsumen. Hal ini berarti dengan adanya pemasaran memungkinkan

suatu perusahaan untuk memperbesar atau meningkatkan jumlah keuntungan dari

naiknya omzet penjualan.



2.2.2. Konsep Pemasaran

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau filosofi

pemasaran, yaitu falsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan sebagai dasar

dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Seiring dengan perjalanan waktu, konsep-konsep itu mengalami perkembangan

atau evolusi pemikiran. Pemilihan dan penerapan konsep pemasaran tertentu

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya nilai-nilai dan visi manajemen,

lingkungan internal, dan lingkungan eksternal perusahaan. Perkembangan konsep

pemasaran menurut Tjiptono (2006: 3-4) antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Produksi

 Pemasar yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses

produksi/operasi (internal). Asumsi yang diyakini adalah konsumen hanya akan

membeli produk-produk yang murah dan gampang diperoleh. Dengan demikian,

kegiatan organisasi harus difokuskan pada efisiensi biaya (produksi) dan

ketersediaan produk (distribusi) agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan.

Gambar 2.1
Konsep Produksi

Sumber: Tjiptono, Pemasaran Jasa, (2006: 4)

2. Konsep Produk

 Dalam konsep ini, pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki

produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur, (features), atau penampilan

superior. Konsekuensinya, pencapaian tujuan bisnis perusahaan dilakukan melalui

Kapabilitas Produksi Menghasilkan produk Pelanggan



inovasi produk, riset dan pengembangan, dan pengendalian kualitas secara

berkesinambungan.

3. Konsep Penjualan

 Konsep ini merupakan konsep yang berorientasi pada tingkat penjualan

(internal), dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi (bila

perlu, dibujuk) agar penjualan dapat meningkat. Sehingga tercapai laba

maksimum sebagaimana menjadi tujuan perusahaan. Dengan demikian, fokus

kegiatan pemasaran adalah usaha-usaha memperbaiki teknik-teknik penjualan dan

kegiatan promosi secara intensif dan agrefis agar mampu mempengaruhi dan

membujuk konsumen untuk membeli, sehingga pada gilirannya penjualan dapat

meningkat.

Gambar 2.2
Konsep Penjualan

Sumber: Tjiptono, Pemasaran Jasa (2006: 4)

4. Konsep Pemasaran

 Berbeda dengan tiga konsep terdahulu yang berorientasi pada lingkungan

internal, konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan (lingkungan eksternal),
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dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk

yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan.

Implikasinya fokus aktivitas pemasaran dalam rangka mewujudkan tujuan

perusahaan adalah berusaha memuaskan pelanggan melalui pemahaman perilaku

konsumen secara menyeluruh yang dijabarkan dalam kegiatan pemasaran yang

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan fungsional lainnya (seperti produksi/operasi,

keuangan, personalia, riset dan pengembangan, dan lain-lain) secara lebih efektif

dan efisien dibandingkan para pesaing. Perbandingan antara konsep pemasaran

dengan konsep produksi dan konsep penjualan tersaji dalam gambar 2.3 sebagai

berikut:

Gambar 2.3
Perbandingan antara konsep pemasaran dengan konsep produksi dan

konsep penjualan

Kebutuhan dan Keinginan
Pedagang Aktual dan potensial

Peluang Pasar Potensial

Program
Pemasaran

Kapabilitas
Produksi

Pelanggan

Memasarkan Produk dan Jasa

Umpan
balik

Sumber: Doyle, P. (1994) Dalam Tjiptono (2006: 5)



5. Konsep Pemasaran Sosial

 Pemasar yang menganut konsep ini, beranggapan bahwa konsumen hanya

bersedia membeli produk-produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan

keinginannya serta berkontribusi kepada lingkungan sosial konsumen. Tujuan

aktivitas pemasaran adalah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus

memperbaiki hubungan antara produsen dan masyarakat demi peningkatan

kesejahteraan pihak-pihak terkait.

Tabel 2.1
Perkembangan Konsep Pemasaran

Konsep Fokus Anggapan

Produksi Penekanan biaya
produksi dan peningkatan
ketersediaan produk

Harga murah dan distribusi intensif
merupakan dasar pertimbangan
utama pembelian.

Produk Inovasi produk Karakteristik, kinerja, dan kualitas
superior merupakan pertimbangan
utama konsumen dalam melakukan
pembelian.

Penjualan Peningkatan penjualan Usaha-usaha penjualan dan promosi
harus lebih aktif dan agresif dalam
rangka mempengaruhi konsumen
agar melakukan pambelian.

Pemasaran Kepuasan pelanggan Pembelian dan pembelian ulang
akan dilakukan apabila pelanggan
(individual) mendapatkan kepuasan
dalam pembelian.

Pemasaran Sosial Kepuasan pelanggan dan
kesejahteraan masyarakat

Pembelian dan pembelian ulang
akan dilakukan apabila pelanggan
(individu dan sosial) mendapatkan
kepuasan dalam pembelian.

Sumber: Tjiptono, Pemasaran Jasa, (2006:4)



     Selain lima konsep utama tersebut, Hoekstra, et al. (1999) dalam Tjiptono

(2006: 5) mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep pelanggan (customer

concept). Konsep ini merupakan orientasi manajemen yang menekankan bahwa

perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual terseleksi yang

menjadi mitra perusahaan dalam marancang, menawarkan, meredifinisi, dan

merealisasikan nilai pelanggan superior. Caranya, kerja sama yang erat dengan

mitra-mitra lain dalam sistem pemasaran (seperti pemasok dan perantara). Hal itu

dilakukan dalam rangka mewujudkan laba jangka panjang melalui kepuasan

pelanggan, kepuasan mitra, dan kepuasan karyawan. Konsep pelanggan

menyiratkan adanya reorientasi pemasaran, menjadi orientasi pada palanggan

sebagai fokus utama. Seperti ungkapan Drucker dalam Winner (2007) yaitu: ”the

focus of business is not profit but customer: one generates profit by serving

customer better than competitors do”. Fokus suatu bisnis bukanlah keuntungan

melainkan pelanggan: menghasilkan laba melalui pelayanan pelanggan dengan

lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pesaing. Menurut

Tjiptono (2006: 5), secara garis besar konsep pelanggan dapat dijabarkan ke

dalam enam karakteristik pokok sebagai berikut:

a. diarahkan pada realisasi nilai-nilai pelanggan individual dan redefinisi

nilai-nilai tersebut.

b. Mencakup intimasi antarmitra dalam sistem pemasaran dan

konsekuensinya, lebih berfokus pada relasi dibandingkan transaksi.

c. Menyelaraskan antara preferensi pelanggan dengan kapabilitas

perusahaan.



d. Mendorong kesesuaian antara nilai pelanggan dan kapabilitas perusahaan

berdasarkan sistem balikan pasar yang mengukur secara

berkesinambungan perilaku, kepuasan, dan kebutuhan pelanggan

individual yang belum terpenuhi.

e. Mencerminkan gagasan bahwa pemasaran merupakan ”a state of mind”

yang tidak hanya dibatasi pada satu bidang fungsional.

f. Menstimulasi organisasi untuk terus-menerus dipantau dan diadaptasikan

dengan perubahan dan preferensi pelanggan, serta selalu menempatkan

pelanggan sebagai fokus utama.

2.2.3. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan

perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran

(Armstrong & Kotler, 2007:52). Bauran pemasaran ini lazim dikenal sebagai 4P

yang terdiri dari:

1. Produk (product), Armstrong & Kotler (2007:52) menyatakan: ”Product

means the goods-and-servicees combination the company offers to target

market. Produk dapat diartikan sebagai barang dan jasa atau kombinasi

dari keduanya yang ditawarkan oleh perusahaan kepada target pasar.

Produk-produk ini meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa,

tempat, properti, organisasi, dan gagasan atau ide.

2. Harga (price), Harga merupakan satu-satunya dari seluruh elemen bauran

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan elemen lain

menimbulkan biaya. Harga merupakan sejumlah nominal yang harus



dibayar pelanggan atas produk yang dinikmati. Harga menurut Isnaini

(2005:87) adalah:

“Cara untuk mengukur suatu barang atau jasa yang dinilai

dengan uang guna memperoleh barang atau jasa tersebut. Pada

dasarnya harga merupakan persoalan penting yang dapat

mempengaruhi tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang akan

dicapai oleh suatu perusahaan.”

3. Tempat atau saluran distribusi (place), Dalam rangka memperlancar arus

barang dan jasa dari produsen ke konsumen, maka salah satu faktor

penting dalam pemasaran adalah memilih secara tepat dan sesuai saluran

distribusi yang digunakan. Menurut Isnaini (2005:57), yang dimaksud

dengan saluran distribusi adalah: “Saluran yang dilalui oleh suatu barang

sejak dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen”.

4. Promosi (promotion), Shimp (2007: 490) menyebutkan: ”promotion

refers to any incentive used by a manufacturer to induce the trade

(wholesalers, retailers, or other channel members) or consumer to buy a

brand and to encourage the sale force to aggressively sell it”. Promosi

bisa diartikan sebagai perangsang yang digunakan perusahaan untuk

membujuk pedagang (pedagang besar, pengecer, atau member canel

lainnya ) atau pun konsumen untuk membeli suatu merek tertentu dan

sebagai upaya mendorong tenaga penjual agar lebih agresif dalam

menjual merek tersebut. Selain digunakan untuk membujuk dan

menginformasikan, promosi juga berfungsi sebagai pengingat bagi

konsumen akan suatu produk.



2.3. Poduk

     Menurut Armstrong & Kotler (2007: 199) mendefinisikan:”product as

anything that can be offered to a market for attention, acquistion, use, or

consumption that  might satisfy a want or need . Produk sebagai segala sesuatu

yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk menarik perhatian, kepemilikan,

penggunaan atau konsumsi yang mungkin dapat memenuhi keinginan atau

kebutuhan.

     Produk adalah elemen kunci dalam penawaran pasar. Perencanaan marketing

mix memulai dengan merumuskan sebuah penawaran yang mampu

menyampaikan nilai kepada pelanggan. Penawaran ini menjadi dasar bagi

perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan. Saat ini, produk

menjadi komoditas yang diutamakan. Beberapa perusahaan bergerak untuk

menciptakan nilai untuk pelanggan mereka. Untuk membedakan penawarannya,

masing-masing perusahaan menciptakan dan mengatur pengalaman pelanggannya

dengan tawaran produk yang mereka tawarkan.

2.3.1. Klasifikasi Produk

Berdasarkan segi konsumen yang menggunakannya, Armstrong & Kotler

(2007: 200) mengklasifikasikan produk menjadi dua, yaitu:

1. Consumer Product

Consumer product are products and services bought by final consumers for

personal consumption dengan kata lain Consumer product adalah produk dan jasa

yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi personal. Pemasar biasanya



mengklasifikasikan produk dan jasa berdasarkan bagaimana konsumen

membelinya dan bagaimana produk tersebut dipasarkan. Consumer product

dibedakan menjadi convenience product, shopping product, specialty product, dan

unsought product.

a. Convenience product

Pelanggan biasanya sering membelinya,  dan ketika membelinya hanya

membutuhkan sedikit pertimbangan dan perbandingan. Produk-produk

yang masuk ke dalam kategori ini seperti sabun, permen, koran, dan

makanan siap saji. Convenience product biasanya mempunyai harga yang

relatif rendah, dan pemasar meletakkannya di banyak tempat agar

konsumen bisa dengan mudah menemukannya ketika mereka

membutuhkannya.

b. Shopping product

Konsumen tidak sering melakukan pembelian kategori produk ini.

biasannya konsumen lebih berhati-hati dan memperhatikan produk ini

dalam hal kesesuaian, harga, kualitas, dan model. Ketika membeli

shopping product, konsumen membutuhkan waktu yang lama dan banyak

pertimbangan. Contoh shopping product adalah furniture, pakaian, mobil,

pelayanan penerbangan, dan hotel. Pemasar biasanya meletakkan produk

ini di tempat yang mudah kelihatan sehingga membantu konsumen ketika

berusaha melakukan pertimbangan.

 c. Specialty product



specialty product adalah consumer product yang memiliki karakteristik

unik atau memiliki merek yang mampu mengidentifikasikan pembelinya.

Contohnya adalah produk-produk yang memiliki merek khusus, mobil

mewah, peralatan photografi yang mahal, dan pelayanan kesehatan khusus.

 d. Unsought product

unsought product adalah consumer product dimana konsumen tidak

mengetahui atau mengetahui tentang produk tetapi tidak berpikir untuk

membelinya. Contohnya adalah asuransi.

2. Industrial product

     Produk industrial adalah produk yang dibeli untuk diproses kembali untuk

sebuah bisnis dan yang membedakannya dengan consumer product adalah tujuan

produk tersebut dibeli.

2.4. Kualitas

2.4.1. Definisi Kualitas

     Menurut American Society for Quality Control s dalam Kotler and Keller

(2006: 138) menyatakan: “Quality is our best assurance of customer allegiance,

our strongest defense against foreign competition, and the only path to sustained

growth and earning”. Kualitas adalah jamian terbaik dari kesetiaan pelanggan,

pertahanan yang terkuat dalam persaingan, dan sebagai upaya mempertahankan

pertumbuhan dan kekuatan.

2.4.2. Kualitas Produk



     Mowen & Minor (2001: 90) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

kualitas produk (product quality) adalah evaluasi menyeluruh pelanggan atas

kebaikan kinerja barang atau jasa.

     Kualitas produk (baik barang maupun jasa) berkontribusi besar pada kepuasan

pelanggan, retensi pelanggan, komunikasi gethok tular (word-of-mouth

communication), pembelian ulang, loyalitas pelanggan, pangsa pasar dan

profitabilitas (Tjiptono, 2006: 258).

     Hubungan kualitas barang dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas

perusahaan sangat dekat (Kotler and Keller, 2006: 140). Kualitas yang tinggi

menghasilkan kepuasan pelanggan yang tinggi pula, yang mendukung harga lebih

tinggi dan bahkan berpengaruh pada biaya yang lebih rendah.

     Pemasar memainkan beberapa aturan untuk membatu perusahaan mereka

untuk mendefinisikan atau menyampaikan kualitas barang atau jasa ke pelanggan

sasaran. Pertama. Mereka menunjukkan tanggung jawab yang besar untuk

memeriksa keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kedua, mereka harus

mengkomunikasikan harapan pelanggan dengan tepat pada desain produk. Ketiga,

mereka harus memastikan bahwa permintaan pelanggan terpenuhi dengan baik

dan tepat waktu. Keempat, mereka harus mengoreksi apakah pelanggan sudah

menerima lembar intruksi, pelatihan, dan buku panduan bagaimana menggunakan

suatu produk. Kelima, mereka harus tetap memperhatikan pelanggan setelah

penjualan dilakukan untuk mengukur kepuasan pelanggan dan meningkatkan

kepuasannya. Keenam, mereka harus menyertakan ide-ide dari pelanggan untuk

perkembangan barang dan jasa. Ketika pemasar melakukan semua aturan di atas,



artinya mereka sedang menciptakan kontribusi yang subtansial pada total kualitas

manajemen dan kepuasan pelanggan (Kotler & Keller (2006: 140).

     Isu utama dalam menilai kinerja produk adalah dimensi apa yang digunakan

konsumen untuk melakukan evaluasinya. Para peneliti di bidang jasa

mengidentifikasi lima dimensi dimana konsumen mengevaluasi kualitas jasa.

Kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut dipandang sebagai lambang dimana

konsumen mengevaluasi kinerja menyeluruh dari “jasa”. Namun sebagaimana

diterapkan pada “barang”, dimensi itu merupakan masalah yang penting, kecuali

untuk kategori “berwujud”, dimensi secara eksklusif memfokuskan pada interaksi

antara pegawai dan pelanggan. Apa yang dibutuhkan adalah seperangkat dimensi

yang meliputi atribut-atribut nyata yang menghubungkan konsumen dengan

barang.

     Perangkat seperti ini telah diusulkan untuk menilai kualitas produk yang terdiri

dari delapan dimensi. Kedelapan kategori dimensi tersebut menurut David A,

Darvin dalam Mowen & Minor (2001: 91) dan Menurut David A. Garvin yang

dikutip Vincent Gasperz dalam Husein Umar (2000: http://skripsi-

konsultasi.blogspot.com) adalah sebagai berikut:

a. Performance (kinerja), hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang

dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam

membeli barang tersebut.

b. Feature,, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar,

berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya.



c. Reliability, hal yang berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu

barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode

waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula serta menyangkut probabilitas

kerusakan atau tidak berfungsi.

d. Conformance (sesuai dengan spesifikasi), hal ini berkaitan dengan tingkat

kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan

keinginan pelanggan. Konfirmasi merefleksikan derajat ketepatan antara

karakteritik desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang telah

ditetapkan.

e. Durability (daya tahan), yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya

tahan atau masa pakai barang.

f. Serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi,

kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang.

g. Aesthetics (estetika), hal ini berkaitan dengan penampilan produk, bagaimana

produk dilihat, dirasakan, dan didengar. Selain itu estetika merupakan

karakteristik yang bersifat subyektif mengenai nilai-nilai estetika yang

berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual.

h. Kualitas penerimaan, kategori tempat termasuk pengaruh citra merek dan

faktor-faktor tidak berwujud lainnya yang dapat mempengaruhi persepsi

konsumen atas  kualitas.

2.5. Hubungan Antara Kualitas dan Kepuasan.

Dari perspektif manajerial, mempertahankan dan/atau meningkatkan kepuasan

pelanggan adalah hal yang sangat kritis. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi



kapuasan atau ketidakpuasan konsumen (consumer satisfaction/dissatisfaction-

CS/D)? gambar 2.4 menyajikan model CS/D yang menunjukkan konsumsi dan

pemakaian konsumen atas suatu barang atau jasa, dan berdasarkan pengalaman

ini,  mengevaluasi kinerjanya secara menyeluruh.

Gambar 2.4
Model Kepuasan/ketidakpuasan Konsumen

     Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja ini ternyata

sangat erat hubungannya dengan penilaian kualitas produk. Konsumen

membandingkan persepsi mereka atas kualitas produk setelah menggunakan

produk tersebut sesuai dengan ekspektasi kinerja produk sebelum mereka

membelinya. Tergantung pada bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan

Pemakaian/
konsumsi
produk

Tanggapan
emosional

Kepuasan/
Ketidakpuasan

konsumen

Konfirmasi/
Diskonfirmasi
pengharapan

Evaluasi
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kualitas
produk

Atribusi
penyebab

Evaluasi
ekuitas
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Ekspektasi akan
kinerja/kualitas

produk

Sumber: Mowen & Minor, Perilaku Konsumen, Jilid 2, edisi kelima, (2001:90).



kinerja yang diharapkan, mereka akan mengalami emosi yang positif, negatif, atau

netral. Tanggapan emosional ini bertindak sebagai masukan atau input dalam

persepsi kepuasan/ketidakpuasan menyeluruh mereka. Tingkat

kepusan/ketidakpuasan juga akan dipengaruhi oleh evaluasi konsumen atas

ekuitas pertukaran, serta oleh atribusi mereka terhadap kinerja produk.

2.6 Kepusan Pelanggan

2.6.1. Definisi Kepuasan Pelanggan

     Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktik

pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis.

Beberapa pakar mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai berikut:

     Menurut Kotler dalam Tjiptono (2006: 350) menegaskan bahwa kepuasan

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

     Sedangkan menurut Mowen & Minor (2001: 89) yang dimaksud dengan

kepuasan konsumen (consumer satisfaction) adalah keseluruhan sikap yang

ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan

menggunakannya.

      Dari kedua definisi kepuasan pelanggan di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa kepuasan pelanggan merupakan perasaan seseorang setelah menggunakan

(mengkonsumsi) suatu produk setelah membandingkan harapan dengan kinerja

aktual produk. Apabila kinerja aktual suatu produk melebihi apa yang diharapkan,

maka konsumen akan merasa puas, begitu sebaliknya apabila, kinerja aktual suatu

produk berada di bawah harapan konsumen, maka konsumen tidak akan merasa



puas. Mowen & Minor (2001: 95) menyatakan bahwa konsumen membandingkan

harapan kinerja mereka dengan kinerja aktual produk (actual product

performance, (yaitu, persepsi kualitas produk), bila kualitas jauh di bawah

harapan, maka mereka akan mengalami ketidakpuasan emosional (emotional

dissatisfaction), bila kinerja melebihi harapan, maka mereka akan merasakan

kepuasan emosional (emotional satisfaction) dan bila kinerja dianggap sama

dengan harapan, maka konsumen akan mengalami konfirmasi ekspektasi

(expectancy conformation). Ekpektasi dikonfirmasi dari kepuasan/ketidakpuasan

tersebut tampak pada gambar 2.5 di bawah ini.

Gambar 2.5
Model Ekpektansi diskonfirmasi dari kepuasan/ketidakpuasan konsumen

2.6.2. Pengukuran Kepuasan Pelanggan
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Sumber: Mowen & Minor, Perilaku Konsumen, Jilid 2,



     Kotler & Keller (2006:138) mengemukaakan cara-cara mengukur kepuasan

pelanggan, antara lain:

1. Periodic survey

 Survei berkala bisa dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelanggan secara

langsung. Responden juga bisa diberi pertanyaan tambahan untuk mengukur

intensitas pembelian ulang dan kemauan merekomendasikan perusahaan dan

merek kepada yang lainnya.

2. Customer Loss Rate

 Perusahaan harus menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau

pelanggan yang berpindah pada pemasok lainnya untuk mempelajari mengapa

hal itu bisa terjadi.

3. Mystery Shopper

 Perusahaan bisa menyewa orang untuk bertindak sebagai pembeli potensial

(potential buyer) kemudian  melaporkan poin-poin kekuatan dan kelemahan

yang ditemuinya ketika melakukan pembelian produk-produk perusahaan

maupun produk-produk pesaing. Manajer perusahaan bisa melakukannya

sendiri dengan masuk dalam situasi penjualan pesaing. Selain itu manajer bisa

berpura-pura bertindak sebagai palanggan yang mengeluh dengan menelepon

perusahaannnya sendiri untuk bertanya dan mengeluh. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui bagaimana pihak perusahaan menanggapi keluhan tersebut.

2.7. Kerangka Pemikiran

     Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari

penelitian yang disitensiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan



(Riduwan, 2005: 34). Kerangka berpikir juga menggambarkan alur pemikiran

penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan

kerangka berpikir peneliti serta keterkaitan antar variabel yang diteliti. Dalam

penelitan ini, variabel-variabel kualitas produk yang digunakan adalah

performance (kinerja) (X1), feature (X2), reliability (X3), Durability (daya tahan)

(X4), serviceability (X5), Aesthetic (estetika) (X6), kualitas penerimaan (X7) dan

tidak menggunakan variabel conformance (sesuai dengan spesifikasi) karena

variabel tersebut sudah diwakili oleh variabel kualitas penerimaan. Kerangka

berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2009
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2.8. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji lagi kebenarannya

melalui penelitian ilmiah (Riduwan, 2005: 37). Riduwan (2005: 38) juga

mengungkapkan bahwa hipotesis dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Hipotesis Deskriptif

Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang tidak membandingkan dan

menghubungkan dengan variabel lain atau hipotesis yang dirumuskan

untuk menentukan titik peluang, hipotesis yang dirumuskan untuk

menjawab permasalahan taksiran (estimatif).

2. Hipotesis Asosiatif

Hipotesis ini dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan

yang bersifat hubungan atau mempengaruhi.

3. Hipotesis Komparatif

Hipotesis ini dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan

yang bersifat membedakan.

     Berdasarkan ketiga macam jenis hipotesis di atas, penelitian ini termasuk

dalam jenis hipotesis Asosiasif karena hipotesis penelitian ini memberikan

jawaban sementara pada hubungan antara elemen-elemen kualitas produk telepon

selular flexi trendy terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh David A, Darvin dalam Mowen &

Minor (2001: 91)  mengenai elemen-elemen kualitas produk yang terdiri dari

performance (kinerja), feature (fitur), reliability (keandalan), durability (daya



tahan), serviceability, Aesthetic, dan kualitas penerimaan dan menurut Mowen &

Minor (2001: 89) tentang hubungan antara kualitas dengan kepuasan pelanggan

serta berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian, penelitian

terdahulu, dan landasan teori, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel

performance (kinerja) (X1), feature (fitur) (X2), reliability (keandalan)

(X3), Durability (daya tahan)  (X4), serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan

kualitas penerimaan (X7) terhadap kepuasan pelanggan telepon selular

Flexi Trendy.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara masing-masing

variabel-variabel kualitas produk yang terdiri dari performance (kinerja)

(X1), feature (fitur) (X2), reliability (keandalan) (X3), Durability (daya

tahan)  (X4), serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan kualitas penerimaan

(X7) terhadap kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy.

3. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan telepon

selular Flexi Trendy ialah variabel performance (kinerja) (X1).

Hipotesis penelitian mengenai pengaruh kualitas produk telepon selular Flexi

Trendy terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat lebih lanjut pada gambar 2.7 di

bawah ini:



Gambar 2.7
Model Hipotesis

Sumber : Peneliti (2009)
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

     Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelanggan Telepon

Selular Flexi Trendy yang berdomisili di Kecamatan Jombang Kabupaten

Jombang. Sejak tahun 2007 PT. TELKOM (persero) Tbk. Kancatel Jombang

melakukan penjualan dan pelayanan secara intensif melalui Flexi Center.

Pemlilihan lokasi penelitian yaitu Kecamatan Jombang ini berdasarkan

pertimbangan bahwa Kecamatan Jombang merupakan Kecamatan di Kabupaten

Jombang yang dapat mewakili keadaan Kabupaten Jombang secara keseluruhan

dilihat dari segi keadaan perekonomian penduduk dimana penduduk Kecamatan

Jombang terdiri dari kelas menengah ke bawah, kelas menengah, dan kelas

menengah ke atas. Hal ini bisa dilihat dari bangunan infrastruktur perumahan

yang ada. Sedangakn profesi penduduk mencakup berbagai jenis pekerjaan, mulai

dari PNS, guru, pegawai, petani, peternak, pegawai swasta, wiraswasta hingga

buruh dan pelajar/mahasiswa. Begitu juga dengan tingkat pendidikan penduduk

mulai dari Doktor hingga tidak tamat Sekolah Dasar. Serta  beberapa

pertimbangan lain seperti keragaman etnik seperti Arab, Tionghoa, dan Melayu

ada di Kecamatan Jombang.
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3.2. Jenis Penelitian

     Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian explanatory (penelitian

penjelasan). Menurut Singarimbun & Effendi (2006: 5) penelitian explanatory

adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel

penelitian melalui pengujian hipotesis. Dalam pelaksanannya explanatory reseach

menggunakan metode survei. Menurut Nazir (2003: 56) metode survei adalah

penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang

ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial,

ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun daerah. Adapun alasan

dipilihnya jenis penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel-

variabel kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan.

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

     Penelitian ini termasuk dalam lingkup perilaku konsumen, dimana bertujuan

untuk mengetahui tentang kualitas produk telepon selular Flexi Trendy yang

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Menurut David A, Darvin dalam

Mowen & Minor (2001: 91) elemen-elemen kualitas produk untuk barang

berjumlah delapan elemen, antara lain: Performance (kinerja), Features (fitur),

Reliability, Conformance, Durability (daya tahan), Serviceability, Aesthetics

(estetika), dan kualitas penerimaan. Namun elemen-elemen yang dijadikan

variabel penelitian ini adalah performance (kineja), features (fitur), reliability,

durability (daya tahan), serviceability, aesthetics (estetika), dan kualitas



penerimaan. Alasan pemilihan ketujuh elemen tersebut  karena dianggap relevan

dengan penelitian.

3.4.Data

3.4.1. Jenis Data

     Tio (2008) menyatakan bahwa menurut cara pengumpulannya, data dibedakan

menjadi dua, yaitu:

1. Data Crosss Section

     Data Croos Section adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu (at

point of time) yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu

tertentu.

2. Data time series/ berkala

     Data time series atau berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke

waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari

waktu ke waktu.

     Jenis data dalam penelitian ini adalah data cross section dimana pengambilan

data melalui kuesioner dilakukan satu kali (tidak berkala). Artinya, setiap

responden hanya mendapatkan kesempatan satu kali untuk mengisi kuesioner

yang diberikan.

     Tio (2008) juga menjelaskan bahwa data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi

dua yaitu:

1. Data Kuantitatif

     Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka.

Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang sebelumnya



merupakan jawaban responden yang berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan

dengan menggunakan skala likert.

2. Data Kualitatif

     Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang

mengandung makna. Dalam penelitian ini data kualitatif menjelaskan keadaan

responden, data mengenai keadaan perusahaan seperti sejarah perusahaan dan

struktur organisasi.

3.4.2. Sumber Data

     Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

     Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu

atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa

dilakukan oleh peneliti (Umar, 2007: 42). Data primer penelitian ini diperoleh

melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan, dalam hal ini adalah penduduk

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang yang membeli dan menggunakan

telepon selular Flexi Trendy.

2. Data Skunder

     Data skunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain (Umar,

2007: 42). Sedangkan Indriantoro & Bambang (2002: 149) menyatakan bahwa

yang dimaksud data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara. Misalnya data yang diperoleh dari

artikel yang berasal dari internet dan buku literatur yang berhubungan dengan



penelitian. Data sekunder juga merupakan data yang dikumpulkan dari luar obyek

penelitian dan merupakan data yang sudah jadi dan dipublikasikan untuk

konsumsi umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan

menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya.

     Indriantoro & Bambang (2002: 149-150) juga menyatakan bahwa terdapat dua

tipe data skunder, yaitu:

1) Data internal

Dokumen-dokumen akuntansi dan operasi dikumpulkan, dicatat, dan

disimpan di dalam suatu organisasi merupakan tipe data internal.

2) Data ekternal

data skunder eksternal umumnya disusun oleh suatu entitas selain peneliti

dari organisasi yang bersangkutan.

     Penelitian ini menggunakan tipe data skunder eksternal. Data skunder eksternal

diperoleh dari beberapa buku, jurnal, dan beberapa data dari media cetak dan

elektronik seperti internet.

3.4.3.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Angket (Questionnaire)

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain agar

bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna

(Riduwan, 2005: 70). Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi



yang lengkap mengenai suatu masalah. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat

dalam kuesioner, atau daftar pertanyaannya cukup rinci dan lengkap.

     Sakaran (2006: 82-83) menyebutkan bahwa kuesioner dibagi menjadi dua

bentuk yaitu kuesioner yang diberikan secara pribadi yaitu kuesioner diberikan

langsung kepada responden dan kuesioner surat dimana kuesioner dikirimkan

melalui surat kepada responden. Penelitian ini tidak menggunakan kuesioner

surat melainkan kuesioner yang diberikan secara pribadi kepada responden.

Hal ini dikarenakan  apabila menggunakan kuesioner surat, tingkat

pengembalian kuesioner surat biasanya rendah.

2.  Dokumentasi

     Arikunto (2002: 206) menyatakan bahwa metode dokumentasi tidak kalah

pentingnya dengan metode-metode lainnya yaitu dengan mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya.

3. Observasi

     Riyanto (2001: 96) mendeskripsikan bahwa yang dimaksud dengan

observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan

terhadap obyek penelitian.  Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk

melihat secara langsung mengenai gambaran umum penduduk di beberapa

Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Dari hasil observasi,  Kecamatan

Jombang Kabupaten Jombang merupakan Kecamatan yang dianggap bisa

mewakili beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang dari berbagai



segi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan/profesi, dan etnis sehingga lokasi

penelitian ditetapkan di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.

3.6. Populasi dan Sampel

 3.6.1. Populasi

     Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108).

Sedangkan Sugiono dalam Riduwan  (2005: 54) memberikan pengertian bahwa

yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

     Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang yang membeli dan menggunakan telepon selular Flexi

Trendy.

     Menurut Riduwan (2005: 55), terdapat dua jenis populasi, yaitu:

1. Populasi Terbatas

     Populasi terbatas adalah populasi yang mempunyai sumber data yang jelas

secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.

2. Populasi Tak Terbatas (Tak Terhingga)

     Populasi tak terbatas yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batasan-

batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah.

     Populasi dalam penelitian ini termasuk dalam jenis populasi tak terbatas karena

jumlah pelanggan telepon selular Flexi Trendy di Kecamatan Jombang Kabupaten

Jombang  tidak diketahui secara pasti.



3.6.2. Sampel

     Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002:

109). Sedangkan Riduwan (2005:56) mengemukakan bahwa yang dimaksud

dengan sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau

keadaaan tertentu yang akan diteliti.

     Penelitian dengan menggunakan sampel cukup tepat untuk diterapkan karena

keterbatasan biaya, tenaga dan waktu. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan

pendapat Roscoe (1975) dalam Sakaran (2006: 160) yang mengusulkan aturan

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500 dan dalam

penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), maka jumlah anggota

sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini

terdapat delapan variabel terdiri dari tujuh variabel bebas dan satu variabel terikat.

Terkait dengan keterbatasan biaya dan tenaga maka pengambilan sampel dalam

penelitian ini mengambil batas minimal pendapat Roscoe yaitu 10 kali dari jumlah

variabel yang diteliti. Sehingga diperoleh jumlah responden sebesar 80 responden

yang didapatkan dari 10x8.

     Kecamatan Jombang terdiri dari dua puluh desa yaitu Tunggorono, Jabon,

Jombatan, Plandi, Kaliwungu, Jelakombo, Kepanjen, Kepatihan, Pulo Lor,

Denanyar, Jombang, Candimulyo, Mojongapit, Dapur Kejambon, Sambong

Dukuh, Tambakrejo, Plosogeneng, Banjardowo, Sengon, dan Samberjo.

      Tidak semua penduduk desa di Kecamatan Jombang menggunakan telepon

selular Flexi Trendy, sehingga dalam penelitian ini digunakan teknik sampling

Snowballl. Menurut Riduwan (2005: 64) yang dimaksud dengan teknik Snowball



Sampling adalah teknik sampling yang semula berjumlah kecil kemudian anggota

sampel (responden) mengajak para temannya untuk dijadikan sampel dan

seterusnya sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti bola

salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar dengan catatan

bahwa responden adalah penduduk Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang

yang membeli dan menggunakan telepon selular Flexi Trendy, bukan membeli

untuk digunakan oleh orang lain.

     Jumlah sampel sebanyak 80 responden disebar ke 20 desa yang ada di

Kecamatan Jombang sesuai teknik sampling tersebut di atas agar hasil yang

diperoleh dapat memberikan kesimpulan dan gambaran yang sesuai dengan

karakteristik populasi.

3.7. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.7.1. DefinisiVariabel Penelitian

      Riyanto (2001: 11) mengartikan variabel sebagai suatu konsep yang memiliki

nilai ganda, atau dengan perkataan lain suatu faktor yang jika diukur akan

menghasilkan skor yang bervariasi. Arikunto (2002: 97) menyatakan bahwa

terdapat dua macam variabel yaitu: (1) variabel yang mempengaruhi disebut

variabel penyebab, variabel bebas atau independent variable (X), dan (2) variabel

akibat disebut variabel tidak bebas, variabel tergantung, variabel terikat atau

dependent variable (Y).

3.7.2. Indikator Variabel Penelitian

     Berikut ini adalah indikator variabel penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini:



 a. variabel bebas (independent variable)

1. Performance (kinerja) (X1) merupakan fungsi aktual dari telepon selular Flexi

Trendy sebagai telepon selular berbasis CDMA seperti kekuatan jaringan dan

sinyal, kejelasan suara ketika digunakan berkomunikasi, dan kestabilan harga jual

kembali. Indikator-indikator yang terkait dengan variabel performance adalah:

a. (X1.1) kekuatan jaringan dan sinyal telepon selular Flexi Trendy dalam situasi

apa pun atau dimana pun ketika digunakan untuk berkomunikasi.

b. (X1.2) ketika digunakan suaranya terdengar jelas dan tidak terputus-putus.

c. (X1.3) harga jual kembali, harga jual kembali (scondhand) yang cukup stabil.

2. feature (fitur) (X2) adalah kelengkapan atribut telepon selular Flexi Trendy

yang tersedia yang berfungsi melengkapi fungsi aktual produk sebagai alat

komunikasi. Fitur-fitur ini seperti kapasitas phonebook, kapasitas untuk short

messege service (SMS), dan beberapa menu lainnya seperti setting, kalender, jam,

dan radio. Selain itu layanan kemudahan menggunakan Flexi Combo juga sangat

penting mengingat telepon selular Flexi Trendy adalah telepon selular berbasis

CDMA limited mobility yang artinya hanya bisa digunakan dalam satu kode area

sehingga ketika dibawa ke wilayah lain dengan kode area berbeda, dibutuhkan

layanan Flexi Combo atau mengganti nomor sementara (temporary number).

Indikator-indikator untuk variabel features adalah:

a. (X2.1) fitur-fitur yang diberikan (kapasitas buku telepon, kapasitas memori

untuk pesan pendek, nada dering, layanan flexitone dan isi menu yang

lainnya).



c. (X2.2) layanan flexi combo, kemudahan dalam menggunakan layanan flexi

combo.

3. Reliability (X3) atau keandalan merupakan keandalan telepon selular Flexi

Trendy dalam kurun waktu tertentu dan ketahanan telepon selular terhadap

kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kerusakan misalnya

tersiram air. Indikator-indikator untuk variabel reliability adalah:

a. (X3.1) tingkat probabilitas kerusakan handphone, apakah telepon selular Flexi

Trendy mudah rusak?

b. (X3.2) umur ekonomis, risiko terjadi kerusakan sangat kecil sehingga

menunjukkan bahwa telepon selular Flexi Trendy merupakan produk yang

handal.

4. Durability (X4) adalah daya tahan telepon selular Flexi trendy terutama pada

sim card dan daya tahan baterai baik ketika stanbay maupun ketika digunakan

berkomunikasi mengingat dua hal ini sangat penting. Indikator-indikator variabel

Durability adalah:

a.  (X4.1) simcard tidak mudah rusak dan tahan lama.

b. (X4.2) daya tahan baterai (ketika digunakan untuk berkomunikasi) maupun

stanbay.

5. Serviceability (X5) merupakan kemudahan penggunaan telepon dan kemudahan

perbaikan telepon selular Flexi Trendy ketika terjadi kerusakan. Misalnya proses

loading tidak terlalu lama, pemasangan baterai mudah, dan ketika terjadi

kerusakan mudah diperbaiki. Indikator-indikator variabel serviceability adalah:



a. (X5.1) kemudahan dalam penggunaannya, joystick dan keypad tidak

bermasalah.

b.  (X5.2) kecepatan loading ketika digunakan.

c. (X5.3) kemudahan dalam perbaikan. Ketika rusak telepon selular Flexi

Trendy mudah diperbaiki dan tidak memerlukan waktu yang lama.

6. Aesthetic (X6) merupakan keindahan dan kesesuaian penampilan telepon selular

Flexi Trendy sebagai telepon selular berbasis CDMA yang memiliki harga relatif

terjangkau. Desain telepon dan pemilihan warna cassing menjadi tolok ukur yang

tepat untuk mengetahui tampilan dari telepon selular tersebut. Selain itu tampilan

layar juga berpengaruh karena terkait dengan menu yang tersedia. Indikatior-

indikator untuk variabel estetika adalah:

a. (X6.1) desain telepon selular Flexi Trendy modern.

b. (X6.2) warna kemasan telepon selular Flexi Trendy menarik.

c. (X6.3) tampilan layar, tampilan layar telepon selular Flexi Trendy cerah.

7. Kualitas penerimaan (X7) berhubungan dengan perusahaan yang mengeluarkan

produk ini yaitu PT TELKOM (Persero) Tbk. Hal ini berkaitan dengan persepsi

pelanggan mengenai citra merek telepon selular Flexi Trendy itu sendiri.

Indikator-indikator yang terkait dengan variabel kualitas penerimaan adalah:

a. (X7.1) telepon selular Flexi Trendy memiliki citra merek yang baik.

b. (X7.2) telepon selular Flexi Trendy memiliki daya saing tinggi dengan merek

lain.



a. variabel terikat (dependent variable)

     variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan (Y) yaitu suatu

tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen atas apa yang ditawarkan dan

disediakan oleh pihak TELKOM baik dari pelayanan maupun dari sisi produknya

terutama telepon selular  Flexi Trendy. Pelanggan dikatakan puas apabila sinyal

telepon selular Flexi Trendy tetap kuat baik ketika pelanggan menggunakan

nomor  permanen maupun temporary number (nomor sementara) dari layanan

flexi combo. Adapun Indikator-indikator dari vaiabel kepuasan adalah:

1. (Y1) menilai baik dan manyampaikan hal-hal positif tentang telepon selular

Flexi Trendy.

2. (Y2) kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy.

Untuk lebih jelasnya konsep, variabel, dan item penelitian ini dapat dilihat

dalam tabel 3.1. Nazir (2003: 123) menyatakan bahwa konsep menggambarkan

suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi

terhadap sesuatau yang khas. Konsep bisa diubah menjadi variabel yaitu dengan

memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri.



TABEL 3.1
Konsep, Variabel, dan Item Penelitian

No Konsep Variabel Item
1 Kualitas

produk
Performance

(kinerja)
(X1)

(X1.1):kekuatan jaringan dan sinyal telepon selular flexi trendy
dalam situasi apa pun ketika digunakan untuk
berkomunikasi

(X1.2):ketika digunakan suaranya terdengar jelas dan tidak
terputus-putus

(X1.3):harga jual kembali, harga jual kembali (scondhand)
yang cukup stabil

2 Feature
(fitur)
(X2 )

(X2.1):fitur-fitur yang diberikan (kapasitas buku telepon,
kapasitas memori untuk pesan pendek, nada dering,
flexitone, dan isi menu yang lainnya).

(X2.3):layanan flexi combo, kemudahan dalam menggunakan
layan flexi combo.

3 Reliability
(keandalan)

( X3 )

(X3.1):tingkat probabilitas kerusakan handphone, apakah
telepon selular flexi trendy mudah rusak?

(X3.2):umur ekonomis, risiko terjadi kerusakan sangat kecil
sehingga menunjukkan bahwa telepon selular Flexi
Trendy merupakan produk yang handal.

4 Durability
(daya tahan)

(X4)

(X4.1):simcard tidak mudah rusak
(X4.2):daya tahan baterai (ketika digunakan untuk

berkomunikasi) maupun stanbay.

5 Serviceability
(X5)

(X5.1):kemudahan dalam penggunaannya, joystick dan keypad
tidak bermasalah.

(X5.2):kecepatan loading ketika digunakan.
(X5.3):kemudahan dalam perbaikan. Ketika rusak telepon

selular flexi trendy mudah diperbaiki dan tidak
memerlukan waktu yang lama.

6 Aesthetic
(X6)

(X6.1): desain telepon selular flexi trendy modern.
(X6.2): kemasan telepon selular flexi trendy menarik.
(X6.3): tampilan layar, tampilan layar cerah.

7 Kualitas
Penerimaan

(X7)

(X7.1):telepon selular flexi trendy memiliki citra merek yang
baik.

(X7.2):telepon selular flexi trendy memiliki daya saing tinggi
dengan merek lain.

8 Kepuasan
Pelanggan

(Y1)

(Y1):pelanggan telepon selular flexi trendy menilai baik
tentang kualitasnya dan menyampaikan hal-hal positif
tentang telepon selular Flexi Trendy.

(Y2): Kepuasan pelanggan flexi trendy

Sumber: Peneliti, (2009)



3.8. Pengukuran Variabel

     Teknik pengukuran skala ada 4. yaitu skala nominal, skala ordinal, skala

interval dan skala rasio (Riduwan, 2005: 83-86). Dari keempat skala yang telah

disebutkan, ternyata skala interval yang sering digunakan untuk mengukur gejala

dalam penelitian sosial. Dalam penelitian ini digunakan teknik skala interval yang

menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain yang mempunyai bobot

yang sama (Riduwan, 2005: 85).

     Dalam penelitian ini skala sikap yang digunakan adalah skala likert. Menurut

Riduwan (2005; 87) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai nilai

dari sangat positif sampai dengan sangat negatif yang dapat berupa kata-kata.

     Dalam kuesioner, responden diminta untuk memberikan pendapat atau

jawaban atas pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk:

Sangat setuju  : skor 5

Setuju   : skor 4

Netral   : skor 3

Tidak setuju  : skor 2

Sangat tidak setuju : skor 1

3. 8.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

     Terdapat dua syarat penting yang berlaku dalam kuesioner, yaitu kuesioner

harus valid dan reliabel. Di dalam penelitian yang menggunakan kuesioner, uji

validitas dan uji reliabilits sangat diperlukan. Kuesioner dikatakan valid apabila



pertanyaan yang ada mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam

kuesioner tersebut. Sedangkan kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban atas

pertanyaan yang diajukan menghasilkan jawaban yang stabil dari waktu ke waktu.

Untuk menguji kuesioner dalam penelitian ini menggunakan analisis SPSS for

windows 13,0.

3.8.1.1 Uji Validitas

     Arikunto dalam Riduwan (2005: 97) menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau

kesahihan suatu alat ukur. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan

membandingkan indeks korelasi product moment person dengan tarif signifikan

sebesar 0,05 (5% sebagai nilai kritisnya) dengan menggunakan rumus sebagai

berikut (Riduwan, 2005; 98):
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Keterangan:

r : koefisien korelasi

         X : skor item atau pertanyaan

         Y : total variabel

         N : banyaknya sampel dalam penelitian

     Bila probabilitas dalam korelasi kurang dari 0,05 (5%) maka instrumen

tersebut dinyatakan valid. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi atau

keabsahannya tinggi secara otomatis biasanya dapat diandalkan (reliabel), namun



sebaliknya, suatu pengukuran yang andal, belum tentu memiliki keabsahan yang

tinggi.

Dapat juga dengan membandingkan rhitung:

• Rhasil positif, serta rhasil > rtabel, maka butir atau variabel tersebut valid

• Rhasil tidak positif dan rhasil < rtabel, maka butir atau variabel tersebtu tidak valid.

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

     Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Santoso (2001: 41)

mengemukakan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Santoso (2001: 42) juga mengungkapkan bahwa pengukuran reliabilitas

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Repeated Measure atau pengukuran berulang: di sini seseorang akan diberi

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dilihat

apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

2. One Shot atau pengukuran sekali saja: di sini pengukurannya hanya satu

kali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Uji asumsi reliablitas akan

dilaksanakan menggunakan SPSS. Rumus yang digunakan untuk

mengukur reliabilitas adalah dengan menggunakan uji statistik Cronbach

Alpha ( ). Nunnally dalam Santoso (2001: 42) mengungkapkan bahwa

suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha >0,60. Bisa juga dikatakan bahwa suatu instrumen



dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas

sebesar 0,6 atau lebih dan Arikunto dalam Yarnest (2004: 68) menjelaskan

bahwa untuk menentukan kriteria indeks reliabilias adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Reliabilitas

No Interval Kriteria

1.

2.

3.

4.

5.

< 0,200

0,200 – 0,399

0,400 – 0,599

0,600 – 0,799

0,800 – 1,00

Sangat rendah

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat Tinggi

Sumber: Yarnest, SPSS (2004)

     Penelitian ini menggunakan One Shot atau pengukuran sekali saja karena jenis

data dalam penelitan ini adalah data Cross Section dimana responden hanya

mendapatkan kesempatan satu kali untuk mengisi kuesioner.

     Selanjutnya pengujian validitas dan reliabilitas dari masing-masing

variabel yang diteliti dengan menggunakan SPSS for windows 13,0.

3.9. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan

terhadap variabel yang ada dalam model dan untuk mendapatkan kesimpulan

statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam regresi berganda ada

beberapa uji asumsi yang harus dapat dipenuhi. Dalam penelitian ini jenis data

yang digunakan adalah data cross section sehingga uji asumsi yang digunakan

terdiri dari uji asumsi multikolonieritas dan uji asumsi normalitas.



3.9.1. Uji Asumsi Multikolonieritas

     Multikolonieritas berarti ada hubungan (korelasi) antara atau semua variabel

penjelas dalam model regresi yang sempurna atau pasti. Tujuan dari uji ini adalah

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolonieritas. Untuk

mendeteksi adanya multikolinieritas dari Variance Inflation Factor (VIF).

Apabila VIF > 10 maka terjadi multikolonieritas. Begitu juga sebalikya, apabila

VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas (Aliman, 2000).

3.9.2. Uji Asumsi Normalitas

     Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Santoso, 2001: 110). Model

regresi yang baik akan mendekati normal. Salah satu cara yang dapat digunakan

untuk melakukan uji normalitas adalah dengan menggunakan analisis grafik.

     Probability plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data

residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis

sesungguhnya. Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah

garis diagonalnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



3.10. Teknik Analisa Data

     Data-data yang berbentuk angka dianalisa dengan menghitung,

membandingkan dan mengaplikasikan ke dalam perhitungan kuantitatif yang

sesuai, yaitu:

3.10.1. Analisa Regresi Berganda

Riduwan (2005: 155) mengemukakan bahwa analisa regresi berganda ialah

suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap

variabel terikat untuk membuktikan adanya hubungan fungsi atau hubungan

kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Untuk

menghitung analisa regresi berganda bisa menggunakan rumus sebagai berikut

(Riduwan. 2005: 155):

Y= a + b1X1+b2X2....+bnXn

Dimana :

Y :variabel terikat

a : konstanta

b1 : koefisien regresi variabel ke-1

X1 : variabel ke-1

b2 : koefisien regresi variabel ke-2

x2 : variabel ke-2

bn : koefisien regresi variabel lainnya

Xn : variabel lainnya.



3.10.2. Pengujian hipotesis

    Pengujian hipotesis koefisien regresi bertujuan untuk memastikan apakah

variabel bebas yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu (parameter

individual/parsial) atau secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap

variabel terikat.

3.10.2.1.  Uji Signifikansi Simultan (uji Statistik F)

Uji Simultan dilakukan untuk pengujian pengaruh variabel-variabel dimensi

kualitas produk yang terdiri dari performance (kineja), feature (fitur), reliability

(keandalan), durability (daya tahan), serviceability, aesthetic, dan kualitas

penerimaan secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kepuasan (Y)

dengan menggunakan program SPSS.

     Menurut Santoso (2001:84), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah

semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau

terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter

dalam model sama dengan nol, atau:

 Ho : b1 = b2 = ...=bk = 0

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua

parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

    Ha : b1  b2  ...  bk  0

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen.



     Santoso (2001: 84) juga menjelaskan bahwa untuk menguji hipotesis ini

digunakan statistik F melalui pengujian regresi berganda dengan melihat tabel

ANOVA dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

     Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak pada derajat

kepercayaan 5%. Dengan kata lain, menerima hipotesis alternatif, yang

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan

mempengaruhi variabel dependen.

3.10.2.2. Uji Signifikasi Parameter Individual (uji statistik t)

1. Untuk menguji secara individu pengaruh variabel-veriabel kualitas produk yang

merupakan variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu kepuasan dengan

menggunakan program SPSS. Santoso (2001: 84) mengemukakan bahwa uji

parsial atau uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi

variabel dependen.  Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu

parameter (bi) sama dengan nol, yaitu:

   Ho : bi = 0

   Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter

suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: artinya, variabel tersebut merupakan

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

       Santoso (2001: 84) juga menjelaskan bahwa untuk menguji hipotesis ini

digunakan statistik t melalui pengujian regresi berganda dengan melihat tabel

coefficients dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:



     Derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat

ditolak bila nilai t lebih dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

2. Dilakukan untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan

terhadap kepuasan pelanggan. Dari beberapa variabel bebas yaitu

Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2), Reliability/Keandalan (X3),

Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan Kualitas

Penerimaan (X7) diduga bahwa variabel Performance/Kinerja (X1) adalah

variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan

dimana:

Ho : variabel Performance/Kinerja (X1) adalah variabel yang   memiliki

pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan.

Ha : variabel Performance/Kinerja (X1) bukan merupakan variabel yang

memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan. Artinya

variabel lain yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan

pelanggan.

     Untuk membuktikannya dapat diketahui dari hasil uji regresi berganda

pada tabel coefficients yaitu nilai terbesar dari Standardized coefficients Beta

dengan tingkat kesalahan/standard error 5% (tingkat signifikant <0,05)

(Santoso, 2001: 86).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Singkat PT. TELKOM (Persero) Tbk.

     PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) (Persero) Tbk. Merupakan

perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunkasi (infocom) serta penyedia

jasa jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider)

terbesar di Indonesia. Telkom berawal dari sebuah badan swasta berama Post-en

Telegradients yaitu sebuah badan penyedia layanan pos dan telegrap yang

dibentuk pada masa kolonial belanda pada tahun 1882.

     Pada tahun 1906 pemerintah kolonial belanda membentuk sebuah jawatan

yang mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Pos, Telegrap,

dan Telepon (Post, Telegraph en Telephone Dients/PTT). Kemudian pada tahun

1961 status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi

(PN Postel). Lalu pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara

Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN

Telekomunikasi). Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi

Perusahaan umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa

telekomunikasi nasional maupun internasional.

     Memasuki repelita v rupanya pemerintah perlu mengadakan percepatan

pembangunan Telkom. Percepatan pembangunan ini diharapakan memacu

pembangunan di sektor lainnya. Maka dari itu, berdasarkan PP No. 25 tahun 1991
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bentuk PERUM dialihkan menjadi PERSERO. Sejak itulah berdirilah Perusahaan

Perseroan Telekomunikasi atau PT. TELKOM (Persero) Tbk.

4.2. Visi, Misi, PT. TELKOM (Persero) Tbk.

     Suatu organisasi pasti mempunyai sasaran dan tujuan terntentu. Suatu

perusahaan memiliki parencenaan-perencanaan yang dikondisikan sebagai upaya

untuk mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

     Sasaran dan tujuan perusahaan terangkum dalam sebuah visi dimana visi

merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Sedangkan langkah-langkah untuk mencapai dan mewujudkan visi

dicapai dengan merumuskan suatu misi.

     Berdasarkan uraian di atas,  visi dan misi PT. TELKOM (Persero) Tbk. Adalah

sebagai berikut:

VISI

“ To Become a Leading Infocom Player in the Region”

Maksudnya adalah TELKOM berupaya untuk menempatkan diri sebagai

perusahaan Infocom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan akan

berlanjut ke kawasan Asia Pasifik.

MISI

a. Memberikan layanan “One Stop Infocom Service With Excellent Quality

And Competitive Price And To Be The Role Model As The Best Managed

Indonesian Corporation”. Telkom memberikan jaminan-jaminan bahwa

pelanggan akan mendapatkan layanan yang terbaik berupa kemudahan,

produk dan jaringan berkualitas dengan harga kompetitif.



b. “Managing business through best practices, optimizing superior human

resource, competitive technology, and synergizing business partners” yang

artinya bahwa Telkom akan mengelolah usaha melalui cara yang terbaik

dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul, teknologi

yang kompetitif serta bisnis patner yang sinergi.

4.3. Budaya PT. TELKOM (Persero) Tbk.

     Budaya korporasi yang dikembangkan PT. TELKOM (Persero) Tbk.

Mencakup tiga tingkatan unsur berikut:

a. Asumsi dasar yaitu anggapan dasar atau pendangan dasar yang

menemukan bagaimana insan Telkom berpersepsi, berpikir, dan

merasakan sesuatu. Anggapan atau pandangan ini diterima tanpa perlu

menanyakan kebenarannya.

b. Nilai-nilai yaitu apa yang dianggap penting, apa yang sebaiknya, dan apa

yang berharga.

c. Artefak yaitu perilaku yang mencakup benda-benda, simbol, upacara, dan

tingkah laku.

     Asumsi dasar merupakan komponen yang terdalam dari budaya Telkom,

sedangkan nilai dan perilaku merupakan manifestasi yang lebih konkret dari

asumsi dasar, dan artefak adalah sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Oleh

karena itu ketiga budaya tersebut dijadikan sebagai nilai-nilai inti (core values)

dari keseluruhan nilai yang dikembangkan perusahaan.



     Dengan menggunakan ketiga unsur yang berbeda tingkatannya itu, maka

budaya korporasi yang dikembangkan Telkom dirumuskan dengan asumsi dasar,

tiga nilai inti dari lima yang dikenal sengan The Telkom Way 135 sebagai berikut:

1. Asumsi Dasar, yaitu

a. Commited to you

2. Nilai-nilai Inti, meliputi:

a. Customer Value

b. Excellent Service

c. Competent People

3. Perilaku, meliputi:

a. Stretch the Goals

b. Simplify

c. Involve Everyone

d. Quality in My Job

e. Rewards the Winner

4.4. Struktur Organisasi pada PT.Telkom (Persero) Tbk.

Dalam pengelolaan organisasinya, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

memiliki sebuah Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) ketua dan 4 (empat)

anggota serta sebuah Dewan Direksi yang beranggotakan 1 (satu) orang Presiden

Direktur atau CEO dan 4 (empat) orang anggota Dewan Direksi lainnya yang

memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda seperti Direktur Sumber Daya

dan Bisnis Pendukung/CIO, Direktur Bisnis Jaringan Telekomunikasi, Direktur

Bisnis dan Jasa Telekomunikasi, dan Direktur Keuangan/CFO.



     Sebagai sebuah holding company, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

memiliki beberapa buah anak perusahaan terafiliasi seperti PT Telekomunikasi

Selular Indonesia yang bergerak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi

bergerak selular, PT Indonusa Telemedia yang menangani bisnis multimedia

penyiaran dan Internet dengan nama produk TELKOMVision dan PT Infomedia

Nusantara yang mengelola bisnis penerbitan Buku Petunjuk Telepon (Yellow

Pages) dan Call.

4.5. Kegiatan Usaha PT. Telkom (Persero) Tbk.

4.5.1. Bidang Usaha PT. Telkom (Persero) Tbk.

     Bidang usaha pada PT. Telkom (Persero) Tbk. disesuiakan dengan visi dan

misi perusahaan. PT. Telkom (Persero) Tbk. mempunyai tiga bidang usaha, yaitu

bidang usaha utama, bidang usaha terkait, dan bidang usaha pendukung. Bidang

usaha utama menyelenggarakan jasa telepon lokal dan telepon jarak jauh (SLJJ)

dalam negeri. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pada tahun 2001, PT.

telkom mengeluarkan fasilitas baru berupa sambungan luar negeri.

     Badan usaha terkait diselenggarakan baik oleh PT. Telkom sendiri maupun

melalui kerjasama-kerjasama dengan pihak ketiga melalui perusahaan patungan.

Bidang usaha terkait tersebut meliputi sistem telepon bergerak seluler (STBS),

sirkuit langganan, teleks, penyewaan transpoder satelit, VSAT dan jasa nilai

tambah tertentu. Sedangkan badan usaha pendukung adalah badan usaha yang

tidak langsung berhubungan dengan layanan jasa telekomunikasi, namun

keberadaannya sangat mendukung kelancaran badan usaha utama dan badan usaha



terkait. Badan usaha pendukung meliputi pelatihan, sistem informasi, properti dan

riset teknologi informasi.

4.5.2. Layanan  PT. Telkom (Persero) Tbk.

     Pelayanan PT. Telkom (Persero) Tbk. Disesuaikan dengan perkembangan

zaman dan semakin banyaknya informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam

dunia usaha dan bisnis. Untuk mempermudah pelayanannya, maka PT. Telkom

membagi wilayahnya menjadi dua belas daerah operasi wilayah telekomunikasi

yang disebut dengan WATEL. Daerah-daerah tersebut antara lain:

1. Sumatera Utara yang berpusat di Medan.

2. Sumatera Barat, berpusat di Padang.

3. Palembang.

4. DKI Jakarta.

5. Jawa Barat, berpusat di Bandung.

6. Jawa Tengah dan Daerah Istimewah Yogyakarta, yang berpusat di

Semarang.

7. Jawa timur, berpusat di Surabaya.

8. Bali dan Nusa Tenggara yang berpusat di Denpasar.

9. Kalimantan Timur, berpusat di Banjar Baru.

10. Sulawasi, berpusat di Makasar.

11. Maluku yang berpusat di Ambon.

12. Irian Jaya yang berpusat di Jaya Pura.



4.6. Jenis Layanan Untuk Pelanggan Flexi Trendy

1. Kehilangan Kartu Flexi Trendy.

Telkom dapat mengganti kartu Flexi Trendy pelanggan yang hilang dengan

disertai permintaan secara resmi dari pelanggan.

Syarat administrasi:

- KTP Asli pelanggan (bisa diwakilkan dengan surat kuasa di atas meterai

Rp 6.000, dan KTP Asli penerima kuasa).

- Nomor kartu FlexiTrendy.

- Bukti surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang.

- Membayar biaya administrasi.

Catatan :

Telkom tidak bertanggung jawab atas kehilangan kartu Flexi Trendy atau  pulsa

yang sudah dimasukkan ke dalamnya. Kartu Flexi trendy yang rusak hanya dapat

diganti di plasa Telkom tempat Flexi Trendy tersebut terdaftar dengan

menyerahkan kartu yang rusak.

2. Blokir sementara (karena hilang)

     Pelanggan dapat mengajukan permintaan blokir sementara disebabkan karena

hilang dengan cara langsung menghubungi call center 147. Pemblokiran dapat

dilakukan jika data-data yang ditanyakan petugas kepada pelapor sesuai dengan

database TELKOM.

3. Buka Blokir kartu Flexi Trendy

     Pelanggan dapat mengajukan buka blokir karena hilang, syarat administrasi

yang diperlukan adalah :



- KTP pelanggan asli .

- Nomor kartu Flexi Trendy yang sudah ditemukan.

4. Pemblokiran sepihak Telkom

     Bilamana terbukti berdasarkan laporan dan atas permintaan secara resmi dan

tertulis dari pihak yang berwenang bahwa nomor MDN tersebut terlibat dalam

suatu tindakan yang melanggar atau melawan hukum maka terhadap hal ini

TELKOM berhak secara sepihak untuk melakukan pemblokiran atas nomor

tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelanggan yang bersangkutan.

5. Flexi Trendy juga bisa digunakan untuk akses data / internet.

     Sama halnya dengan Flexi Classy (pasca bayar), Flexi Trendy juga bisa

digunakan unutk akses data / internet dengan tarif Rp.5,-/KB.

6. Sistem pengamanan Kartu Flexi Trendy.

     Untuk keamanan kartu, Flexi Trendy menyediakan sistem pengamanan berupa:

- PIN (Personal Identity Number) yaitu sarana melindungi kartu dari

pengguna yang tidak berhak. Apabila salah memasukkan PIN sebanyak 3

kali, secara otomatis kartu akan terblokir .

- PUK (PIN Unblocking Key). Digunakan untuk mengaktifkan kembali

nomor yang telah terblokir. Apabila salah memasukkan PUK sebanyak 10

kali, maka nomor sudah tidak bisa digunakan.

- Pada saat awal, nomor PIN adalah standar, yaitu 1234. Pelanggan

disarankan untuk segera mengganti PIN agar tidak diketahui orang lain.

Untuk mengetahui nomor PUK, pelanggan dapat menghubungi 147



dengan menyebutkan 20 digit nomor nomor ICCID (Integrated Circuit

Card Identity) yang tertera di belakang chip kartu.

4.7. Deskripsi Responden

4.7.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

   Deskripsi mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada Tabel 4.1

sebagai berikut:

Tabel 4.1

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase

1. Laki-laki 44 55 %

2. Perempuan 36 45 %

Jumlah 80 100 %

       Sumber : Data primer diolah, (2009)

     Tabel 4.1 memberikan informasi bahwa dari jumlah responden sebesar 80

orang, jenis kelamin laki-laki menempati urutan pertama dengan jumlah 44 orang

(55%) dan urutan kedua ditempati oleh jenis kelamin perempuan dengan jumlah

36 orang (45%). Persentase antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Hal ini

berarti pengguna telepon selular Flexi Trendy di Kecamatan Jombang sama

banyak antara laki-laki dan perempuan.



4.7.2. Berdasarkan Usia

    Deskripsi mengenai usia responden dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai

berikut:

Tabel 4.2

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No Usia
Responden

Jumlah (orang) Persentase

1. 10-20 21 26,25 %
2. 21-30 28         35,00 %
3. 31-40 17 21,25 %
4. 41-50 9 11,25 %
5. 51-60 5   6,25 %

Jumlah 80   100 %

Sumber : Data primer diolah, (2009)

     Berdasarkan tabel 4.2 dapat dketahui bahwa persentase tertinggi dari jumlah

responden sebanyak 80 orang, pelanggan telepon selular Flexi Trendy yang paling

banyak adalah responden dengan tingkat usia antara 21 tahun hingga 30 tahun

dengan jumlah 28 orang (35%) dan responden dengan usia antara 10 tahun hingga

20 tahun menempati urutan kedua yaitu sebesar 26,25% dengan jumlah 21 orang.

Pada umumnya responden yang berumur 10 tahun hingga 30 tahun merupakan

pelajar dan pekerja yang produktif.



4.7.3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan/Profesi

     Deskripsi mengenai pekerjaan/profesi responden dapat dilihat pada Tabel 4.3

sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan/Profesi

No Pekerjaan Jumlah
(Orang) Persentase

1. Pelajar/Mahasiswa 25  31,25 %
2. Wiraswasata 28       35,00 %
3. Pegawai Swasta 12       15,00 %
4. TNI/POLRI 5   6,25 %
5. PNS 10       12,5  %

Jumlah 80   100 %

Sumber : Data primer diolah, (2009)

     Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 80

orang, jumlah terbesar adalah responden dengan profesi sebagai Wiraswasta yaitu

dengan pelanggan sebanyak 28 orang (35,00%), dalam hal ini yang dimaksud

dengan wiraswasta adalah pekerja yang mengelolah bisnisnya sendiri seperti

pemilik toko, warung, petani, dan lain-lain. Responden dengan tingkat pendidikan

pelajar/mahaiswa menempati urutan kedua yaitu sebesar 31,25% dengan jumlah

25 orang. Wiraswasta banyak menggunakan telepon selular Flexi Trendy untuk

berkomunikasi dengan relasi kerja. Sedangan pelajar/mahasiswa menggunakan

telepon selular Flexi Trendy untuk berkomunikasi dengan teman dekat maupun

untuk kepentingan akademik.



4.7.4. Berdasarkan Penghasilan atau Uang Saku

         Deskripsi mengenai penghasilan/uang saku responden dapat dilihat pada

Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Penghasilan/uang saku Per Bulan

No Uang Saku Per Bulan Jumlah
(Orang) Persentase

1. < Rp. 500.000- 25 31,25 %
2. > Rp. 500.000,- s/d Rp.

1.000.000,-
25

31,25 %

3. > Rp. 1.000.000,- s/d Rp.
1.500.000,-

12
15,00 %

4. > Rp. 1.500.000,- 18 22,5  %
Jumlah 80   100 %

Sumber : Data primer diolah, (2009)

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 80

orang, terdapat keseimbangan antara responden dengan penghasilan/uang saku per

bulan kurang dari Rp. 500.000,- dan  responden dengan penghasilan/uang saku

per bulan lebih dari Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000,- yaitu sebanyak 25 responden

(31,25%). Sedangkan jumlah yang terkecil adalah responden dengan

penghasilan/uang saku lebih Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- yaitu sebanyak

12 responden (15%).



4.7.5. Berdasarkan Status Tingkat Pendidikan

         Deskripsi responden berdasarkan status tingkat pendidikan responden dapat

dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Status Tingkat Pendidikan

No Status Tingkat Pendidikan Jumlah
(Orang) Persentase

1. SD 3  3,75 %
2. SMP 8 10,00 %
3. SMA 39 48,75 %
4. Diploma 12 15,00 %
5. Sarjana (S1) 16 20,00 %
6. Lainnya 2  2,5   %

Jumlah 80   100 %

Sumber : Data primer diolah, (2009)

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden sebanyak 80

orang, jumlah terbesar adalah responden dengan status tingkat pendidikan SMA,

yaitu sebanyak 39 responden (48,75%) dan responden dengan tingkat pendidikan

Sarjana menempati urutan kedua yaitu sebesar 20 % dengan jumlah 16 orang.

Responden dengan tingkat pendidikan SMA mayoritas adalah mahasiswa dan

pekerja yang memiliki uang saku kurang dari Rp. 500.000,- dan penghasilan tidak

tinggi sehingga telepon selular berbasis CDMA Flexi Trendy merupakan pilihan

yang tepat karena harganya murah.



4.8. Distribusi Frekuensi

4.8.1. Distribusi Frekuensi Performance/kinerja (X1)

     Dalam variabel Performance/Kinerja terdapat 3 item pernyataan yang

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada

tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi Variabel Performance/kinerja (X1 )

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % f % f % f % f %
Kekuatan jaringan

(X1.1) 3 3,8 20 25,0 38 47,5 17 21,3 2 2,5 2,45

Kejelasan suara
(X1.2) 0 0,0 29 36,3 35 43,8 13 16,3 3 3,8 2,88

Harga jual kembali
(X1.3 ) 3 3,8 8 10,0 57 71,3 10 12,5 2 2,5 3,01

Sumber : Data primer diolah, (2009)

     Keterangan Skor pada Tabel 4.6:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N    = Netral

S     = Setuju

SS  = Sangat Setuju

     Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa untuk item pertama (X1.1) pada variabel

Performnace/Kinerja (X1) yaitu kekuatan jaringan dan sinyal Flexi Trendy dalam

situasi apa pun atau  dimana pun ketika digunakan untuk berkomunikasi sudah



baik, sebagian besar responden menyatakan netral dengan jumlah responden

sebanyak 38 orang (47,5%). Item kedua (X1.2) yaitu ketika telepon selular Flexi

Trendy digunakan suaranya terdengar jelas dan tidak terputus-putus, sebagian

besar responden menyatakan netral dengan jumlah responden sebanyak 35 orang

(43,8%). Sedangkan Item ketiga (X1.3) yaitu Harga jual kembali (scondhand)

telepon selular Flexi Trendy cukup stabil, sebagian besar responden juga

menyatakan netral dengan jumlah responden 57 orang (71,3%).

     Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Performance/Kinerja (X1)

pada tabel 4.6, dapat diketahui bahwa item X1.3 mempunyai nilai rata-rata paling

besar yaitu 3,01 dibandingkan dengan kedua item lainnya. Hal ini menunjukkan

bahwa responden setuju terhadap pernyataan bahwa harga jual kembali telepon

selular Flexi Trendy sukup setabil. Untuk itu item X1.3 harus dipertahankan

sedangkan item X1.2 yang menjelaskan tentang kekuatan sinyal dan X1.3 yang

menjelaskan tentang kejelasan suara harus ditingkatkan lagi.



4.8.2. Distribusi Freksuensi Feature/fitur (X2)

     Dalam variabel Feature/Fitur terdapat 2 item pernyataan yang diberikan

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.7

sebagai berikut:

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Variabel Feature/fitur (X2)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % F % f % f % f %
Fitur-fitur/menu

 (X2.1) 1 1,3 14 17,5 34 42,5 24 30,0 7 8,8 3,29

Layanan flexi combo
(X2.2) 3 3,8 13 16,3 32 40,0 26 32,5 6 7,5 3,25

Sumber : Data primer diolah, (2009 )

     Keterangan Skor pada Tabel 4.7:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS   = Tidak Setuju

N    = Netral

S    = Setuju

SS  = Sangat Setuju

     Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa untuk item pertama

(X2.1) pada variabel Feature/Fitur (X2) yaitu Fitur-fitur yang diberikan (kapasitas

buku telepon, kapasitas memori untuk pesan pendek (Short Message

Service/SMS), nada dering, flexitone, dan isi menu yang lainnya) sudah sangat

memuaskan, sebagian besar responden menyatakan netral dengan jumlah

responden sebanyak 34 orang (42,5%). Sedangkan item kedua (X2.2) yaitu layanan



Flexi combo mudah digunakan, sebagian besar responden menyatakan netral

dengan jumlah responden sebanyak 32 orang (40%).

      Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Feature/Fitur (X2) pada

tabel 4.7, dapat diketahui bahwa item X2.1 mempunyai nilai rata-rata paling besar

yaitu 3,29 dibandingkan dengan item lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

responden setuju terhadap pernyataan bahwa fitur-fitur yang diberikan (kapasitas

buku tetepon, kapasitas sms, nada dering, dan menu lainnya) sudah sangat

memuaskan . Untuk itu item X2.1 harus dipertahankan sedangkan item X2.2 yang

menjelaskan tentang layanan flexi combo harus ditingkatkan lagi.

4.8.3. Distribusi Frekuensi Reliability/Keandalan (X3)

Dalam variabel Reliability/Keandalan terdapat 2 item pernyataan yang

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada

tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8

Distribusi Frekuensi Variabel Relability/keandalan (X3)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

f % F % f % F % f %
Ponsel tidak mudah

rusak (X3.1) 0 0,0 16 20,0 36 45,0 26 32,5 2 2,5 3,18

Risiko kerusakan
kecil (X3.2) 3 3,8 14 17,5 46 57,5 15 18,8 2 2,5 2,10

Sumber : Data primer diolah, (2009)

    Keterangan Skor pada Tabel 4.8:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS   = Tidak Setuju



N    = Netral

S     = Setuju

SS  = Sangat Setuju

     Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa untuk item pertama

(X3.1) pada variabel Reliability/Keandalan (X3) yaitu Telepon selular Flexi Trendy

tidak mudah rusak, sebagian besar responden menyatakan netral dengan jumlah

responden sebanyak 36 orang (45%). Untuk item kedua (X3.2) yaitu risiko terjadi

kerusakan sangat kecil sehingga menunjukkan bahwa telepon selular Flexi Trendy

merupakan produk yang handal, sebagian besar responden menyatakan netral

dengan jumlah responden sebanyak 46 orang (57,5%).

     Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Reliability/Keandalan (X3)

pada tabel 4.8, dapat diketahui bahwa item X3.1 mempunyai nilai rata-rata paling

besar yaitu 3,18 dibandingkan dengan item lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

responden setuju terhadap pernyataan bahwa telepon selular Flexi Trendy tidak

mudah rusak. Untuk itu item X3.1 harus dipertahankan sedangkan item X3.2 yang

menjelaskan risiko kerusakan sangat kecil harus ditingkatkan lagi.

4.8.4. Distribusi Frekuensi Durability/daya tahan (X4)

Dalam variabel Durability/Daya Tahan terdapat 2 item pernyataan yang

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada

tabel 4.9 sebagai berikut:



Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Variabel Durability/daya tahan (X4)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % F % f % F % f %
Kekuatan simcard

(X4.1) 0 0,0 3 3,8 34 42,5 38 47,5 5 6,3 3,57

Daya tahan
baterai (X4.2) 2 2,5 14 17,5 36 45,0 28 35,0 0 0,0 3,13

Sumber : Data primer diolah, (2009)

 Keterangan Skor pada Tabel 4.9:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS   = Tidak Setuju

N    = Netral

S     = Setuju

SS  = Sangat Setuju

     Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa untuk item pertama (X4.1) pada variabel

Durability/Daya Tahan (X4) yaitu Simcard tidak mudah rusak dan tahan lama,

sebagian besar responden menyatakan setuju dengan jumlah responden sebanyak

38 orang (47,5%). Untuk item kedua (X4.2) yaitu daya tahan baterai (ketika

digunakan untuk berkomunikasi) maupun stanbay sudah sesuai, sebagian besar

responden menyatakan netral dengan jumlah responden sebanyak 36 orang (45%).

     Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Durability/Daya Tahan

(X4) pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa item X4.1 mempunyai nilai rata-rata

paling besar yaitu 3,57 dibandingkan dengan item lainnya. Hal ini menunjukkan

bahwa responden setuju simcard tidak mudah rusak dan tahan lama. Untuk itu



item X4.1 harus dipertahankan sedangkan item X4.2 yang menjelaskan daya tahan

baterai baik ketika digunakan berkomunikasi maupun ketika stanbay sudah sesuai

harus ditingkatkan lagi.

4.8.5. Distribusi Frekuensi Serviceability (X5)

Dalam variabel Serviceability terdapat 3 item pernyataan yang diberikan

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.10

sebagai berikut:

Tabel 4.10

Distribusi Frekuensi Variabel Serviceability(X5)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % F % f % f % F %
kemudahan
joystick dan
keypad (X5.1)

1 1,3 7 8,8 29 36,3 39 48,8 4 5,0 3,48

kecepatan loading
(X5.2) 1 1,3 11 13,8 34 42,5 30 37,5 4 5,0 3,31

Kemudahan
dalam perbaikan

(X5.3)
1 1,3 11 13,8 47 58,8 20 25,5 1 1,3 3,11

Sumber : Data primer diolah, (2009)

     Keterangan Skor pada Tabel 4.10:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS  = Tidak Setuju

N   = Netral

S    = Setuju

SS  = Sangat Setuju



     Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa untuk item pertama (X5.1) pada variabel

Serviceability (X5) yaitu kemudahan dalam penggunaan joystick dan keypad pada

telepon selular Flexi Trendy, sebagian besar responden menyatakan setuju dengan

jumlah responden sebanyak 39 orang (48,8%). Untuk item kedua (X5.2) yaitu

kecepatan loading ketika digunakan sudah baik, sebagian besar responden

menyatakan netral dengan jumlah responen sebanyak 34 orang (42,5%).

Sedangkan Item ketiga (X5.3) yaitu ketika rusak telepon selular Flexi Trendy

mudah diperbaiki dan tidak memerlukan waktu yang lama, sebagian besar

responden juga menyatakan netral dengan jumlah responden 47 orang (58,8%).

Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Serviceability (X5) pada

tabel 4.10, dapat diketahui bahwa item X5.1 mempunyai nilai rata-rata paling besar

yaitu 3,48 dibandingkan dengan kedua item lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

responden setuju terhadap pernyataan bahwa joystick dan keypad telepon selular

Flexi Trendy mudah digunakan dan tidak bermasalah. Untuk itu item X5.1 harus

dipertahankan sedangkan item X5.2 yang menjelaskan tentang kecepatan loading

dan X5.3 yang menjelaskan tentang kemudahan dalam perbaikan harus

ditingkatkan lagi.



4.8.6. Distribusi Frekuensi Aesthetic (X6)

Dalam variabel Aesthetic  (X6) terdapat 3 item pernyataan yang diberikan

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.11

sebagai berikut:

Tabel 4.11

Distribusi Frekuensi Variabel Aesthetic (X6)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % F % F % f % f %
Desain modern

(X6.1)
0 0,0 8 10,0 28 35,0 37 46,3 7 8,8 3,54

Casing menarik
(X6.2) 1 1,3 7 8,8 33 41,3 31 38,8 8 10,0 3,48

Layar cerah
(X6.3) 0 0,0 6 7,5 29 36,3 36 45,0 9 11,3   3,6

Sumber : Data primer diolah, (2009)

     Keterangan Skor pada Tabel 4.11:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS   = Tidak Setuju

N    = Netral

S     = Setuju

SS   = Sangat Setuju

     Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa untuk item pertama (X6.1) pada variabel

Aesthetic (X6) yaitu desain telepon selular Flexi Trendy sudah modern, sebagian

besar responden menyatakan setuju dengan jumlah responden sebanyak 37 orang

(46,3%). Item kedua (X6.2) yaitu kemasan (casing) telepon selular Flexi Trendy

sangat menarik, sebagian besar responden menyatakan netral dengan jumlah



responden sebanyak 33 orang (41,3%). Sedangkan item ketiga (X6.3) yaitu

tampilan layar telepon selular Flexi Trendy cerah dan bagus, sebagian besar

responden menyatakan setuju dengan jumlah responen 36 orang (45%).

     Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Aesthetic (X6) pada tabel

4.11, dapat diketahui bahwa item X6.3 mempunyai nilai rata-rata paling besar yaitu

3,6 dibandingkan dengan kedua item lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

responden setuju terhadap pernyataan bahwa tampilan layar telepon selular Flexi

Trendy cerah dan bagus . Untuk itu item X6.3 harus dipertahankan sedangkan item

X6.1 yang menjelaskan tentang desain yang modern dan X6.2 yang menjelaskan

tentang kemasan (casing) yang menarik harus ditingkatkan lagi.

4.8.7. Distribusi Frekuensi Kualitas Penerimaan (X7)

Dalam variabel Kualitas Penerimaan (X7) terdapat 2 item pernyataan yang

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada

tabel 4.12 sebagai berikut:

Tabel 4.12

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Penerimaan (X7)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % f % F % f % F %
Citra merek

(X7.1) 1 1,3 5 6,3 22 27,5 46 57,5 6 7,5 3,64

Daya saing
tinggi (X7.2) 3 3,8 11 13,8 25 31,3 36 45,0 5 6,3 3,36

Sumber : Data primer diolah, (2009)



Keterangan Skor pada Tabel 4.12:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS   = Tidak Setuju

N     = Netral

 S    = Setuju

SS   = Sangat Setuju

     Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa untuk item pertama (X7.1) pada variabel

Kualitas Penerimaan (X7) yaitu telepon selular Flexi Trendy memiliki citra merek

yang baik, sebagian besar responden menyatakan setuju dengan jumlah responden

sebanyak 46 orang (57,5%). Sedangkan item kedua (X7.2) yaitu telepon selular

Flexi Trendy memiliki daya saing tinggi dengan merek lain, sebagian besar

responden menyatakan setuju dengan jumlah responden sebanyak 36 orang

(45%).

     Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel Kualitas Penerimaan (X7)

pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa item X7.1 mempunyai nilai rata-rata paling

besar yaitu 3,64 dibandingkan item lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

responden setuju mengenai pernyataan  bahwa telepon selular Flexi Trendy

memiliki citra merek yang baik. Untuk itu item X7.1 harus dipertahankan

sedangkan item X7.2 yang menjelaskan tentang daya saing telepon selular Flexi

Trendy harus ditingkatkan lagi.



4.8.8. Distribusi Frekuensi Kepuasan (Y)

Dalam variabel Kepuasan (Y) terdapat 2 item pernyataan yang diberikan

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.13

sebagai berikut:

Tabel 4.13
        Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan (Y)

Item
Skor Jawaban Responden

Rata-
RataSTS TS N S SS

F % F % f % F % f %
Menilai baik

(Y1)
1 1,3 14 17,5 31 38,8 31 38,8 3 3,8 3,26

Merasa puas
(Y2)

0 0,0 19 23,8 33 41,3 26 32,5 2 2,5 3,14

Sumber : Data primer diolah, (2009)

Keterangan Skor pada Tabel 4.13:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS   = Tidak Setuju

N    = Netral

S     = Setuju

SS   = Sangat Setuju

     Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa untuk item pertama (Y1) pada variabel

kepuasan pelanggan (Y) yaitu pelanggan menilai baik dan akan menyampaikan

hal-hal positif tentang telepon selular Flexi Trendy, terdapat respon yang sama

pada sekor N (netral) dan S (setuju)  yaitu  dengan jumlah responden sebanyak 31

orang (38,8%). Sedangkan item kedua (Y2) yaitu puas menggunakan telepon

selular Flexi Trendy, sebagian besar responden menyatakan netral dengan jumlah

responden sebanyak 33 orang (41,3%).



     Dari rata-rata jawaban responden terhadap variabel terikat yaitu kepuasan

pelanggan (Y) pada tabel 4.13, dapat diketahui bahwa item Y1 mempunyai nilai

rata-rata paling besar yaitu 3,26 dibandingkan item lainnya. Hal ini menunjukkan

bahwa responden setuju mengenai pernyataan  bahwa responden akan menilai

baik dan menyampaikan hal-hal positif mengenai telepon selular Flexi Trendy.

Untuk itu item Y1 harus dipertahankan sedangkan item Y2 yang menjelaskan

tentang perasaan puas menggunakan telepon selular Flexi Trendy harus

ditingkatkan lagi.

4.9. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.9.1. Hasil Uji Validitas

     Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah tiap item

pertanyaan benar-benar dapat mengukur instrument-instrumen pertanyaan yang

disebarkan kepada responden. Uji ini dilakukan dengan Korelasi Pearson, dimana

tiap skor pertanyaan/pernyataan dikorelasikan dengan total dari masing-masing

variabelnya. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan

membandingkan indeks korelasi product moment person dengan tarif signifikan

sebesar 0,05 (5% sebagai nilai kritisnya) (Riduwan, 2005; 98). Hasil pengujian

validitas dalam pengujian ini ditunjukkan pada tabel 4.14 sebagai berikut :



Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas

Variabel Item Pearson Korelasi Sig. Keterangan

Performance/Kinerja

(X1)

X1.1 0,819 0,000 Valid

X1.2 0,781 0,000 Valid

X1.3 0,687 0,000 Valid

Features/fitur

(X2)

X2.1 0,841 0,000 Valid

X2.2 0,857 0,000 Valid

Reliability/Keandalan

(X3)

X3.1 0,888 0,000 Valid

X3.2 0,892 0,000 Valid

Durability/Daya Tahan

(X4)

X4.1 0,830 0,000 Valid

X4.2 0,879 0,000 Valid

Serviceability

(X5)

X5.1 0,720 0,000 Valid

X5.2 0,765 0,000 Valid

X5.3 0,764 0,000 Valid

Aesthetic

 (X6)

X6.1 0,835 0,000 Valid

X6.2 0,852 0,000 Valid

X6.3 0,682 0,000 Valid

Kualitas Penerimaan

(X7)

X7.1 0,826 0,000 Valid

X7.2 0,886 0,000 Valid

Kepuasan Pelanggan

(Y)

Y1 0,879 0,000 Valid

Y2 0,868 0,000 Valid

Sumber: Data primer diolah, 2009

Berdasarkan dari Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan

dari Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2), Reliability/Keandalan (X3),

Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5), Aesthetic (X6), Kualitas

Penerimaan (X7), dan variabel Kepuasan pelanggan (Y) mempunyai nilai korelasi

product moment person dengan tarif signifikan kurang dari 0,05 (0,5%). Dengan



demikian berarti semua item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan

valid.

4.9.2. Hasil Uji Reliabilitas

     Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen

tersebut sudah baik. Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah

dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( ). Nunnally dalam Santoso

(2001: 42) mengungkapkan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60. Sedangkan Arikunto dalam Yarnest

(2004: 68) menjelaskan bahwa untuk menentukan kriteria indeks reliabilias

menggunakan beberapa kriteria yaitu < 0,200 berarti sangat rendah, 0,200 – 0,399

berarti rendah, 0,400 – 0,599 berarti cukup, 0,600 – 0,799 berarti tinggi, dan 0,800

– 1,00 berarti sangat tingi.

Hasil pengujian reliabilitas dalam pengujian ini ditunjukkan pada tabel 4.15

sebagai berikut :



            Tabel 4.15

            Hasil Uji Reliabilitas

Variabel
Koefisien

Alpha
Keterangan

Kriteria

Performance/Kinerja (X1) 0,641 Reliabel  Tinggi

Feature/fitur (X2) 0,614 Reliabel Tinggi

Reliability/Keandalan (X3) 0,737 Reliabel Tinggi

Durability/Daya Tahan (X4) 0,634 Reliabel Tinggi

Serviceability (X5) 0,520 Reliabel Cukup

Aesthetic (X6) 0,699 Reliabel Tinggi

Kualitas Penerimaan (X7) 0,639 Reliabel Tinngi

Kepuasan Pelanggan (Y) 0,689 Reliabel Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2009

Berdasarkan Tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa beberapa item

pernyataan dari variabel Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2),

Reliability/Keandalan (X3), Durability/Daya Tahan (X4), Aesthetic (X6), Kualitas

Penerimaan (X7), dan variabel Kepuasan pelanggan (Y) mempunyai koefisien

Alpha lebih dari 0,6 dengan kriteria reliabilitas tinggi. Hal ini berarti item

pernyataan yang digunakan mempu memperoleh data yang konsisten dalam arti

jika pernyataan tersebut diajukan lagi akan diperoleh jawaban yang relatif sama

dengan jawaban pertama (Yarnest, 2004: 68). Sedangakan variabel Serviceability

(X5) mempunyai koefisien alpha kurang dari 0,6 yaitu 0,520 dengan kriteria

cukup. Nilai tersebut tidak berarti bahwa variabel tersebut tidak reliabel dalam arti

apabila pernyataan tersebut diajukan lagi kemungkinan akan diperoleh jawaban

yang sedikit berbeda.



4.10. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.10.1 Uji Multikolonieritas

     Tujuan dari uji ini adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya

korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah

multikolonieritas. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas bisa dilihat dari

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila VIF > 10 maka terjadi

multikolonieritas. Begitu juga sebalikya, apanila VIF < 10, maka tidak terjadi

multikolonieritas (Santoso, 2001: 93). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat

pada tabel 4.16 sebagai berikut:

                   Tabel 4.16

                         Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Collinearity Statistics Keterangan
Tolerance VIF

Performance/Kinerja (X1) 0,784 1,276 Non Multikolonieritas
Features/fitur (X2) 0,476 2,100 Non Multikolonieritas
Reliability/Keandalan (X3) 0,420 2,378 Non Multikolonieritas
Durability/Daya Tahan (X4) 0,811 1,233 Non Multikolonieritas
Serviceability (X5) 0,618 1,618 Non Multikolonieritas
Aesthetics (X6) 0,843 1,186 Non Multikolonieritas
Kualitas Penerimaan (X7) 0,709 1,410 Non Multikolonieritas

Sumber: Data primer diolah, 2009

     Dari tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai

Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa

tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.



4.10.2. Uji Normalitas

          Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Santoso, 2001:

110). Model regresi yang baik akan mendekati normal. Probability plot

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan

membandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka

garis yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis sesungguhnya.

Atau dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika

data menyebar jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis

diagonalnya, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji

Normalitas dapat dilihat pada grafik 4.1 sebagai berikut:

Grafik 4.1
       Hasil Uji Normalitas
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     Dari grafik 4.1 dapat diketahui bahwa terlihat plot titik-titik menyebar di

sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Hal ini

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Santoso,

2001:112).

4.11. Analisa Data

4.11.1. Analisa Regresi Berganda

     Analisis Regresi Berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh variabel bebas (independent) yaitu Performance/Kinerja (X1),

Feature/Fitur (X2), Reliability/Keandalan (X3), Durability/Daya Tahan (X4),

Serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan Kualitas Penerimaan (X7) terhadap

variabel terikat (dependent) yaitu Kepuasan Pelanggan (Y). Hasil analisis regresi

berganda dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Analisis Regresi Berganda

Variabel Unstandardized
Coefficients (B)

Standardized
Coefficients

(Beta)

t Sig

(Constant) 0,058 0,052 0,959
X1 0,082 0,103 0,977 0,332
X2 0,023 0,025 0,188 0,853
X3 0,144 0,140 0,973 0,334
X4 0,102 0,088 0,853 0,396
X5 0,073 0,083 0,702 0,485
X6 0,057 0,075 0,744 0,459
X7 0,369 0,375 3,389 0,001

R
R2

Adjusted R square
F Hitung
Std. Error of the Estimate
Sig F

=  0,623
=  0,389
=  0,329
=  6,194
= 1,17712
=  0,001

Sumber: Data primer diolah, 2009



      Dari ketujuh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi,

variabel-variabel kualitas produk dalam penelitian ini tidak signifikan, hal ini

dapat dilihat dari tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel yaitu lebih

dari 0,05 dimana variabel Performance/Kinerja (X1) sebesar 0,332; Feature/Fitur

(X2) sebesar 0,853; Reliability/Keandalan (X3) sebesar 0,334; Durability/Daya

Tahan (X4) sebesar 0,396; Serviceability (X5) sebesar 0,485; Aesthetic (X6)

sebesar 0,459. Sedangkan variabel yang signifikan adalah Kualitas Penerimaan

(X7) dengan nilai signifikan 0,001 (<5%). Variabel-variabel kualitas produk yang

terdiri dari performances, feature, reliability, durability, serviceability, aesthetic,

dan kualitas penerimaan memiliki satuan  yang berbeda. Santoso (2001, 88)

menyatakan bahwa jika ukuran variabel tidak sama, maka sebaiknya interpretasi

persamaan regresi menggunakan standardized coefficients beta.  Dari tabel 4.17,

dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y =  0,103X1 + 0,025X2 + 0,140X3 + 0,088X4 + 0,083X5 + 0,075X6 + 0,375X7

     Persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berukut:

1. Y: Kepuasan Pelanggan

     Kepuasan Pelanggan merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh

beberapa variabel bebas antara lain performance/kinerja, feature/fitur,

reliability/keandalan, durability/daya tahan, serviceability, aesthetic, dan kualitas

penerimaan.

2. b1 : 0,103

     Koefisien b1  adalah koefisien variabel performace/kinerja (X1) dan bertanda

positif ini menunjukkan apabila variabel performace/kinerja (X1) yang terdiri dari



kekuatan sinyal, suara yang tidak terputus-putus, dan harga purna jual ini

ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya

apabila variabel tersebut diturunkan maka kepuasan pelanggan akan turun.

Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi bahwa variabel yang lain tetap (X2,  X3,

X4, X5, X6, dan X7 = 0).

3. b2: 0,025

     Koefisien b2 adalah koefisien variabel Feature/fitur (X2) dan bertanda positif

ini menunjukkan apabila variabel Feature/fitur (X2) yang terdiri dari kelengkapan

fitur (sms, buku telepon, flexitone dan menu yang lainnya) serta layanan flexi

combo ini ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Begitu juga

sebaliknya apabila variabel tersebut diturunkan maka kepuasan pelanggan akan

turun. Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi bahwa variabel yang lain tetap (X1,

X3, X4, X5, X6, dan X7 = 0).

4. b3: 0,140

     Koefisien b3 adalah koefisien variabel Reliability/Keandalan (X3) dan bertanda

positif ini menunjukkan apabila variabel Reliability/Keandalan (X3) dimana

probalilitas kerusakan telepon sangat kecil ini ditingkatkan, maka kepuasan

pelanggan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila variabel tersebut

diturunkan maka kepuasan pelanggan akan turun. Pernyataan tersebut berdasarkan

asumsi bahwa variabel yang lain tetap (X1, X2, X4, X5, X6, dan X7 = 0).



5. b4: 0,088

     Koefisien b4 adalah koefisien variabel Durability/Daya tahan (X4) dan bertanda

positif ini menunjukkan apabila variabel Durability/Daya tahan (X4) yang terdiri

dari kekuatan dan daya tahan simcard dan daya tahan baterai baik ketika standbay

maupun ketika digunakan berkomunikasi ini ditingkatkan, maka kepuasan

pelanggan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila variabel tersebut

diturunkan maka kepuasan pelanggan akan turun. Pernyataan tersebut berdasarkan

asumsi bahwa variabel yang lain tetap (X1, X2, X3, X5, X6, dan X7 = 0).

6. b5: 0,083

     Koefisien b5 adalah koefisien variabel Serviceability (X5) dan bertanda positif

ini menunjukkan apabila variabel Serviceability (X5) yang terdiri dari kemudahan

dalam penggunaan joystick dan keypad, kecepatan loading, dan kemudahan dalam

perbaikan apabila rusak ini ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan akan

meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila variabel tersebut diturunkan maka

kepuasan pelanggan akan turun. Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi bahwa

variabel yang lain tetap (X1, X2, X3, X4, X6, dan X7 = 0).

7. b6: 0,075

        Koefisien b6 adalah koefisien variabel Aesthetic (X6) dan bertanda positif ini

menunjukkan apabila variabel Aesthetic (X6) yang terdiri dari desain telepon,

casing menarik, dan layar yang cerah ini ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan

akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila variabel tersebut diturunkan maka



kepuasan pelanggan akan turun. Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi bahwa

variabel yang lain tetap (X1, X2, X3, X4, X5, dan X7 = 0).

8. b7: 0,375

         Koefisien b7 adalah koefisien variabel Kualitas Penerimaan (X7) dan

bertanda positif ini menunjukkan apabila variabel Kualitas Penerimaan (X7) yang

terdiri dari citra merek dan tingkat daya saing terhadap merek lain ini

ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya

apabila variabel tersebut diturunkan maka kepuasan pelanggan akan turun.

Pernyataan tersebut berdasarkan asumsi bahwa variabel yang lain tetap (X1,  X2,

X3, X4, X5, dan X6 = 0).

4.11.2. Hasil Pengujian Hipotesis

4.11.2.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

     Untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama semua

variabel bebas yang terdiri dari Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2),

Reliability/Keandalan (X3), Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5),

Aesthetic (X6), dan Kualitas Penerimaan (X7) terhadap variabel terikat yaitu

kepuasan pelanggan (Y) bisa dilihat dari uji  ANOVA atau F test pada tabel 4.17

yaitu didapatkan F hitung sebesar 6,194 yang nilainya lebih dari 4 dengan tingkat

signifikan sebesar 0,001 berarti lebih kecil  dari  = 0,05. Hal ini menunjukkan

bahwa Ho ditolak dan menerima Ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketuju

variabel yang terdiri dari Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2),

Reliability/Keandalan (X3), Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5),



Aesthetic (X6), dan Kualitas Penerimaan (X7)   secara bersama-sama  berpengaruh

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) (Santoso, 2001: 84)

4.11.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

     Uji hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis yaitu ada tidaknya

pengaruh signifikan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil

pengujian hipotesis pengaruh signifikan secara parsial (Uji t) variabel

Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2), Reliability/Keandalan (X3),

Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan Kualitas

Penerimaan (X7) terhadap kepuasan pelanggan (Y) dapat dilihat dari nilai

signifikan regresi pada tabel 4.17 yaitu Performance/Kinerja (X1) dengan

signifikan 0,332; Feature/Fitur (X2) dengan signifikan 0,853;

Reliability/Keandalan (X3) dengan signifikan 0,334; Durability/Daya Tahan (X4)

dengan signifikan 0,396; Serviceability (X5) signifikan 0,485; Aesthetic (X6)

dengan signifikan 0,459; dan Kualitas Penerimaan (X7) dengan nilai signifikan

0,001. Dari nilai signifikan masing-masing variabel bebas tersebut dapat diketahui

bahwa hanya variabel Kualitas Penerimaan (X7) yang memiliki nilai signifikan

lebih kecil dari  = 0,05 dengan nilai t >2. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa

hanya variabel Kualitas Penerimaan (X7) yang berpengaruh signifikan secara

parsial terhadap kepuasan pelanggan (Santoso, 2001:85).

4.11.2.3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

      Variabel performance/kinerja (X1) merupakan variabel yang berpengaruh

dominan terhadap kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy. Dari hasil

analisis regresi berganda pada tabel coefficient yang tersaji pada tabel 4.17 dapat



diketahui bahwa hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan dengan nilai

signifikan 0,001 yaitu variabel Kualitas Penerimaan (X7). Kondisi ini

menunjukkan bahwa Ho ditolak dan menerima Ha (Hipotesis Alternatif) dimana

variabel kinerja tidak berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan,

melainkan variabel yang lain yaitu variabel kualitas penerimaan (X7).

4.12. Koefisien Determinasi

     Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan

atau kontribusi dari keseluruhan variabel bebas yang terdiri dari variabel

Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2), Reliability/Keandalan (X3),

Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5), Aesthetic (X6), dan Kualitas

Penerimaan (X7) terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan Pelanggan (Y)

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke

dalam model.

     Santoso (2001, 83) mengungkapkan bahwa banyak peneliti menganjurkan

untuk menggunakan nilai Adjusted R Square pada saat mengevaluasi model

regresi yaitu seberapa besar  variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel

independen. Hal ini dikarenakan nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun

apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Sedangkan R2

pasti akan meningkat apabila satu variabel independen ditambahkan tidak perduli

variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidk terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 4.17 dan hasil analisi regresi berganda pada tabel model

summary (lampiran 5) maka nilai Adjusted R Square sebesar  0,329 (32,9%)

artinya 32,9% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variasi dari



ketujuh variabel independen yaitu X1,  X2,  X3, X4,  X5 ,X6 dan X7 sedangkan

sisanya sebesar 67,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar tujuh variabel bebas

yang diteliti seperti harga, promosi, distribusi, personal selling, dan variabel

lainnya. Santoso (2001: 86) menjelaskan bahwa secara umum koefisien

determinasi untuk data cross section relatif rendah karena adanya variasi yang

besar antara masing-masing pengamatan. Sementara itu, nilai Standar Error of

Estimate (SEE) sebesar 1,17712, semakin kecil nilai SEE membuat model regresi

semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen (Santoso, 2001: 86).

4.13. Pembahasan Hasil penelitian

Berdasarkan temuan hasil penelitian dari tujuh variabel Kualitas Produk yang

meliputi variabel Performance/Kinerja (X1), Feature/Fitur (X2),

Reliability/Keandalan (X3), Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5),

Aesthetic (X6), dan Kualitas Penerimaan (X7), diketahui bahwa semua variabel

bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap

kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy. Sementara itu, hanya variabel

Kualitas Penerimaan (X7) yang memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial

terhadap kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy di Kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang. Begitu juga dengan variabel yang berpengaruh dominan

terhadap kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy adalah variabel

Kualitas Penerimaan (X7).

     Variabel kualitas penerimaan (X7) yang menjelaskan tentang citra merek dan

daya saing telepon selular Flexi Trendy memiliki nilai signifikan. Artinya variabel

ini yang berpengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Hal itu bisa dilihat dari



deskripsi responden dimana pelanggan telepon selular Flexi Trendy adalah

penduduk dengan latar belakang pendapatan menengah sehingga mereka melihat

produk dari citra merek dan daya saing produk tersebut. Karena citra dan daya

saing mengindikasikan kualitas produk. PT. Telkom (Persero) Tbk. sebagai

provider telepon selular Flexi Trendy merupakan perusahaan telekomunikasi yang

berdiri pertama kali di Indonesia dan mampu bertahan hingga sekarang sehingga

menjadikannya sebagai perusahaan yang memiliki citra yang baik sehingga daya

saing produk yang dihasilkan sudah dipercaya baik dibandingkan dengan merek

lain.

     Variabel Performance/kinerja (X1) yang menjelaskan tentang jaringan dan

harga jual kembali ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hal ini dikarenakan saat ini di Kabupaten Jombang, Telepon Selular Flexi Trendy

masih merupakan telepon selular berbasis CDMA yang memiliki pangsa pasar

paling luas. Hal ini bisa dilihat selain dari kegiatan penjualan yang intensif dengan

mendirikan gedung khusus Flexi yang besar juga bisa dilihat dari

ketidakberadaannya pusat pelayanan provider telepon selular berbasis CDMA

yang lain di Kabupaten Jombang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa alternatif

perpindahan merek bagi pelanggan sangat kecil, sehingga kekuatan jaringan

maupun harga purna jual bukan menjadi prioritas utama pelanggan.

     Variabel Feature/fitur (X2) yang menjelaskan tentang menu-menu pada telepon

selular Flexi Trendy dan layanan flexi combo ini tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pelanggan. Hal tersebut terjadi karena dilihat dari diskripsi

responden berdasarkan pekerjaan/profesi, mayoritas pelanggan telepon selular



Flexi Trendy adalah wirasawsta (pemilik toko, pemilik warung, petani, dan lain

sebagainya) serta mahasiswa/pelajar yang memiliki tingkat mobilitas ke kota lain

(dengan kode area berbeda) sangat kecil sehingga tidak sering menggunakan

layanan flexi combo. Sementara itu, fitur-fitur tidak terlalu berpengaruh karena

sudah dianggap sesuai dengan harga telepon selular berbasis CDMA yang relatif

terjangkau.

      Variabel Reliablity/keandalan (X3) yang menjelaskan tentang probabilitas

kerusakan telepon selular Flexi Trendy ini tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena tiga jenis telepon selular Flexi Trendy

antara lain Nexian FP333, Haier HC-C6000, dan ZTE C321 merupakan produk

yang masih baru yang dikeluarkan oleh perusahaan telekomunikasi besar dan

kredibel sehingga pelanggan percaya bahwa produk tersebut memiliki kualitas

yang baik. Selain itu. Simcard Flexi Trendy bisa diinjeksi ke telepon selular

merek lain selain ketiga merek tersebut di atas yang resmi dikeluarkan oleh PT.

Telkom.

     Variabel Durability/daya tahan (X4) yang menjelaskan tentang kekuatan

simcard dan daya tahan baterai ini tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepuasan pelanggan. Simcard dan baterai terletak di bagian dalam dan terlindung

casing, jadi daya tahannya sudah pasti bisa dipercaya. Sedangkan daya tahan

baterai ketika digunakan atau waktu stanbay sudah dianggap sesuai dengan

telepon selular yang lainnya.

     Variabel Serviceability (X5) yang menjelaskan tentang kemudahan penggunaan

keypad dan joystick, proses loading dan kemudahan dalam perbaikan ketika rusak



ini tidak berpengaruh signifikan. Sesuai dengan penjelasan tentang variabel

Reliablity di atas bahwa telepon selular Flexi Trendy merupakan produk baru

yang dikeluarkan oleh perusahaan telekomunikasi  yang kredibel sehingga

pelanggan percaya bahwa produk tersebut tidak mudah rusak. Selain itu

pelanggan juga belum pernah mengalami kerusakan telepon selular Flexi Trendy.

Sedangkan keypad dan joystik serta proses loading sudah dianggap sesuai dengan

kebanyakan telepon selular sehingga tidak terlalu diperhatikan.

     Variabel Aesthetic (X6) yang menjelaskan tentang desain, kemasan (casing),

dan tampilan layar ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hal ini dikarenakan item pernyataan variabel ini tidak menjelaskan tentang fungsi

aktual telepon selular sehingga tidak terlalu menjadi perhatian utama pelanggan

telepon selular Flexi Trendy.

     Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Ade Bagus Firmansyah (Skripsi, 2008) yaitu semua variabel yang

digunakan memberikan pengaruh yang signifikan baik secara simultan maupun

secara parsial, sedangkan variabel yang dominan ialah variabel Kinerja. Penelitian

lain yang dilakukan oleh Danang Catur Junawan (Skripsi, 2008) menunjukkan

semua variabel yang digunakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat, sedangkan variabel yang paling dominan ialah variabel

Durability.

Perbedaan variabel dominan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari

kedua penelitian diatas dengan penelitian ini, karena penelitian ini hanya berfokus

pada satu unit produk saja dari beberapa unit produk TELKOM yaitu telepon



selular Flexi trendy, sedangkan kedua penelitian tersebut meneliti beberapa unit

produk dari suatu perusahaan telekomunikasi. Sedangkan untuk variabel kualitas

produk yang digunakan, pada penelitian ini peneliti menggunakan 7 (tujuh)

variabel kualitas jasa, yaitu Performance/Kinerja (X1), FeatureFitur (X2),

Reliability/Keandalan (X3), Durability/Daya Tahan (X4), Serviceability (X5),

Aesthetic (X6), Kualitas Penerimaan (X7) yang sama dengan salah satu peneliti

terdahulu yaitu Ade Bagus Firmansyah, sedangkan untuk penelitian kedua di atas

menggunakan 8 variabel yaitu kinerja (X1), interaksi pegawai (X2), reliabilitas

(X3), daya tahan (X4), ketepatan waktu dan kenyamanan (X5), estetika (X6), dan

kesadaran akan merek (X7).

     Hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkat signifikan yang rendah untuk

beberapa variabel yaitu variabel Performance/Kinerja, Features/Fitur,

Reliability/Keandalan, Durability/Daya Tahan, Serviceability, Aesthetic bagi PT.

TELKOM (Persero)  Tbk. sebagai perusahaan yang mengeluarkan telepon selular

Flexi Trendy dapat digunakan untuk memperbaiki variabel-variabel tersebut

sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Sedangkan variabel kualitas

penerimaan memberikan hasil yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan agar

dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar kepuasan pelanggan tetap terjaga.

4.14. Implikasi Kebijakan

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu variabel yang

memiliki pengaruh signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan telepon selular

Flexi Trendy di Kecamatan Jombang kabupaten Jombang. Sedangkan keenam

variabel lainnya yaitu Performance/Kinerja, Features/Fitur,



Reliability/Keandalan, Durability/Daya Tahan, Serviceability, Aesthetic tidak

memberikan hasil yang signifikan. Hasil ini dapat digunakan oleh pihak Telkom

untuk memformulasikan kebijakan.

Seperti yang diuraikan dalam latar belakang bahwa saat ini pertumbuhan

dunia telekomunikasi semakin cepat, termasuk telepon seluler. Dalam kurun

waktu yang pendek banyak mermunculan provider telepon selular, termasuk

provider telepon selular berbasis CDMA. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan

semakin ketat dan masing-masing provider tentu akan terus-menerus melakukan

perbaikan-perbaikan demi kepuasan pelanggan. Masing-masing provider

berlomba-lomba memanjakan pelanggannya dengan berbagai macam pelayanan

agar tetap bertahan dan berusaha menjadi market leader dengan berusaha

menjaring pelanggan sebanyak-banyaknya dan membuat mereka menjadi loyal.

Persaingan yang ketat tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh PT.

Telkom (persero) Tbk. sebagai  provider telepon selular CDMA Flexi Trendy

untuk memformulasikan kebijakannya dengan tepat. Walaupun hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel yang signifikan adalah kualitas penerimaan yang

menjelaskan tentang citra merek dan daya saing yang tinggi dibandingkan dengan

produk sejenis lainnya, pihak Telkom juga harus memperhatikan keenam variabel

yang lain walaupun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Hal ini dikarenakan perubahan keinginan dan kebutuhan masyarakat semakin

cepat dan komplek serta untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan

kompetitor. Untuk itu hal-hal yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:



1. Kualitas Penerimaan: Variabel ini merupakan variabel yang dominan dan

signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Untuk itu citra merek

telepon selular Flexi Trendy harus terus dijaga. Karena citra merek suatu

produk yang baik mengindikasikan bahwa produk tersebut juga baik.

Selain itu kepercayaan pelanggan terhadap daya saing telepon selular

Flexi Trendy juga harus dipertahankan yaitu dengan terus memantau

kemajuan-kemajuan dunia telekomuinaksi sehingga tidak kalah dengan

kompetitor dan mampu menjadi market leader.

2. Kinerja: kinerja telepon selular adalah kekuatan sinyal. Dimana sangat

diharapkan ketika telepon selular Flexi Trendy digunakan di area manapun

(dalam satu kode area) sinyalnya penuh sehingga suara terdengar jelas dan

tidak terputus-putus. Untuk itu pihak telkom flexi diharapkan

memperhatikan hal itu dengan membangun tower hingga pedesaaan.

Selain itu harga jual kembali juga harus diperhatikan. Biasanya harga jual

kembali erat hubungannya dengan citra merek. Semakin tinggi citra merek

suatu produk, maka harga jual kembalinya juga akan semakin tinggi.

3.  Fitur: kapasitas untuk SMS, buku telepon, radio dan menu-menu lainnya

merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Ini menyangkut fungsi

lain produk selain sebagai alat komunikasi yang biasanya juga

diperhatikan oleh konsumen karena saat ini konsumen cenderung

menginginkan produk yang komplek yang membuat mereka lebih mudah

dalam melakukan sesuatu. Selain itu layanan flexi combo layaknya

diperhatikan mengingat telepon seluler Flexi trendy merupakan telepon



selular berbasis CDMA yang bisa digunakan hanya dalan satu kode area,

sehingga ketika digunakan di dalam kota yang memiliki kode area

berbeda, pengguna harus menggunakan nomor temporer melalui layanan

flexi combo. Untuk itu, layanan ini harus mudah digunakan.

4. Keandalan: pihak TelkomFlexi harus meyakinkan jika produknya yaitu

telepon selular Flexi Trendy merupakan produk yang handal. Caranya

adalah dengan menciptakan telepon selular yang benar-banar berkualitas

dari bahan-bahan yang baik, sehingga probabilitas kerusakaannya relatif

kecil.

5. Daya Tahan: simcard merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

sebuah telepon selular. Untuk itu bahan simcard harus benar-benar bagus

sehingga tidak mudah rusak dan bertahan lama. Selain itu yang perlu

diperhatikan adalah daya tahan baterai terutama ketika digunakan

berkomunuikasi. Karena fungdi utama telepon selular adalah digunakan

untuk berkomunikasi, maka telepon selular Flexi Trendy harus memiliki

daya tahan baterai (waktu bicara) yang baik sehingga tidak terjadi drop

call karena low baterai .

6. Serviceability: suatu produk memiliki suatu siklus hidup yang disebut

product life sycle. Hal ini memberi pengertian bahwa ada kemungkinan

suatu saat telepon selular Flexi Trendy akan mengalami kemunduran atau

rusak. Produk yang baik biasanya mudah dalam perbaikannya dan tidak

memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu pihak Telkom diharapkan



selalu siap menerima komplain atau keluhan dari pelanggan dan memberi

solusi atau kompensasi terbaik dan cepat sehingga pelanggan merasa puas.

7. Aesthetic: kemasan dan desain suatu produk mampu merefleksikan bahwa

produk tersebut merupakan produk yang baik. Untuk itu desain dan

kemasan (casing) telepon selular Flexi Trendy harus diperhatikan, selain

untuk menaritk pembeli, juga sebagai bentuk kinerja Telkom dalam

melihat keinginan dan kebutuhan pelanggan. Desain yang dipilih haruslah

yang modern dan tidak kuno serta mampu membuat pengguna merasa

puas dan tetap memiliki prestis yang baik.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

     Dari hasil analisis yang telah dilakukan serta pembahasan pada bab

sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel-variabel kualitas produk telepon selular CDMA Flexi Trendy

yang terdiri dari Performance (kinerja), Features (fitur), Reliability

(keandalan), Durability (daya tahan), Serviceability, Aesthetics, dan

kualitas penerimaansecara simultan mempengaruhi kepuasan pelanggan

telepon selular CDMA Flexi Trendy Kecamatan Jombang Kabupaten

Jombang.

2. Variabel-variabel kualitas produk telepon selular CDMA Flexi Trendy

secara parsial tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan telepon selular

CDMA Flexi Trendy Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Hasil

analisis menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan secara

parsial terhadap kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang hanya variabel kualitas

penerimaan.

3. Variabel Kualitas Penerimaan yaitu citra merek yang baik dan daya saing

yang tinggi telepon selular Flexi Trendy apabila dibandingkan dengan

merek lain adalah dua hal yang sangat diperhatikan oleh responden
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sebagai pelanggan telepon selular Flexi Trendy di Kecamatan Jombang

Kabupaten Jombang

Saran

     Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka mempertahankan dan upaya

meningkatkan kepuasan pelanggan telepon selular Flexi Trendy khususnya di

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, beberapa hal yang perlu dilakukan

adalah:

1. Bagi pihak Telkom Flexi

a. Variabel Kualitas Penerimaan yang menjelaskan tentang citra merek dan

daya saing merupakan variabel yang paling diperhatikan oleh pelanggan,

untuk itu perusahaan hendaknya senantiasa menjaga citra merek telepon

selular Flexi Trendy. Hal ini bisa dilakukan dengan terus menerus

memperbaiki pelayanan dan citra perusahaan, menyediakan produk yang

lebih berkualitas dibandingkan dengan produk sejenis dari provider

CDMA pesaing, dan senantiasa memberikan pelayanan yang memuaskan

dengan terus memantau keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta

senantiasa menjaga reputasi atau citra perusahaan. Bagaimana pun citra

produk bisa terbetuk karena citra perusahaan yang mengeluarkan produk

tersebut.

b. Kepercayaan pelanggan terhadap daya saing telepon selular Flexi Trendy

juga harus dipertahankan yaitu dengan terus memantau kemajuan-

kemajuan dunia telekomuinaksi sehingga tidak kalah dengan kompetitor

dan mampu menjadi market leader.



c. Pihak manajemen bisa melakukan survei untuk mengukur kepuasan

pelanggan dengan menggunaka Mistery Shopper. selain itu manajemen

juga bisa senantiasa melakukan pengukuran kepuasan pelangan dengan

sistem saran dan keluhan untuk mengatahui keinginan dan kebutuhan

pelanggan sehingga manajemen bisa menentukan kebijakan selanjutnya

dengan labih baik.

d. Menambah jaringan yang luas hingga pelosok desa di seluruh Indonesia

sehingga masyarakat dari semua lapisan dapat menggunakan telepon

selular Flexi Trendy.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

     Peneliti selanjutnya bisa menambah jumlah responden atau memperluas

cakupan wilayah populasi serta memeriksa kembali variabel dan sub variabel

yang akan digunakan agar hasil penelitian lebih representatif.
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KUESIONER PENELITIAN

                                                                                                       No. responden

Dengan Hormat,

     Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir yaitu Skripsi saya yang

berjudul “Pengaruh Dimensi Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan

Telepon Selular CDMA Flexi Trendy (Studi Pada Pelanggan Flexi Trendy

Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”, saya berharap

Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk mengisi beberapa

pertanyaan dan pernyataan yang saya ajukan.

     Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan meraih derajat S1 pada

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan mengisi beberapa pilihan

jawaban yang sesuai. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i, saya

mengucapkan banyak terimakasih.

                                                                                                    Hormat Saya,

                                                                                                     Elly Suryaningsih



I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama  : …………………………………………………...

2. Alamat (Desa)  : …………………………………………………...

3. Jenis Kelamin  : L/P

4. Usia  : ……………………………………………………

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai

5. Pekerjaan/profesi

a. pelajar/mahasiswa   b. Wiraswasta   c. Pegawai Swasta   d. TNI/POLRI

e. PNS

6. Berapa Penghasilan/uang saku Anda perbulan?

a. < Rp 500.000;

b. > Rp 500.000; s/d Rp 1.000.000;

c. > Rp 1.000.000; s/d Rp 1.500.000;

d > Rp 1.500.000;

7. Tingkat Pendidikan Pendidikan Terakhir

a. SD      b. SMP        c. SMA            d. Diploma       e. S1       f. Lainnya

II. PROSEDUR PENGISIAN KUESIONER

         Berilah Tanda checklist ( ) pada pernyataan yang menurut penilaian Anda

paling sesuai dengan penilaian di bawah ini:

Keterangan:

SS  : Sangat Setuju

S  : Setuju

N  : Netral

TS  : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Sutuju



I.Variabel Bebas

A. Performance (Kinerja) (X1)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Kekuatan jaringan dan sinyal Flexi Trendy

dalam situasi apa pun ketika digunakan untuk

berkomunikasi sudah baik.

2 Ketika telepon selular Flexi Trendy digunakan
suaranya terdengar jelas dan tidak terputus-putus

3 Harga jual kembali (scondhand) telepon selular
Flexi Trendy cukup stabil.

B. Feature (fitur) (X2)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Fitur-fitur yang diberikan (kapasitas buku

telepon, kapasitas memori untuk pesan pendek

(Short Message Service/SMS), nada dering,

flexitone, dan isi menu yang lainnya) sudah

sangat memuaskan.

2 Layanan Flexi combo mudah digunakan.

C. Reliability (Keandalan) (X3)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Telepon selular Flexi Trendy tidak mudah rusak.

2 Risiko terjadi kerusakan sangat kecil sehingga
menunjukkan bahwa telepon selular Flexi
Trendy merupakan produk yang handal.



D. Durability (Daya Tahan) (X4)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Simcard tidak mudah rusak dan tahan lama.

2 Daya tahan baterai (ketika digunakan untuk
berkomunikasi) maupun stanbay sudah sesuai.

E. Serviceability (X5)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Kemudahan dalam penggunaannya yaitu joystick

dan keypad tidak bermasalah.

2 Kecepatan loading ketika digunakan sudah baik.

3 Kemudahan dalam perbaikan. Ketika rusak
telepon selular Flexi Trendy mudah diperbaiki
dan tidak memerlukan waktu yang lama.

F. Aesthetic (X6)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Desain telepon selular Flexi Trendy sudah

modern.

2 Kemasan (casing) telepon selular Flexi trendy
sangat menarik.

3 Tampilan layar telepon selular Flexi Trendy
cerah dan bagus.



G. Kualitas Penerimaan (X7)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Telepon selular Flexi Trendy memiliki citra
merek yang baik.

2 Telepon selular Flexi Trendy memiliki daya
saing tinggi dengan merek lain.

Variabel Terikat

Kepuasan Pelanggan (Y)

No Pernyataan
Penilaian

SS S N TS STS

1 Saya menilai baik dan akan menyampaikan hal-

hal positif tentang telepon selular Flexi Trendy.

2 Saya puas menggunakan telepon selular Flexi

Trendy.

TERIMA KASIH



LAMPIRAN 2

TABULASI

JAWABAN RESPONDEN

116









LAMPIRAN 3

HASIL UJI DISTRIBUSI FREKUENSI
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Frequency Table

Y1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 14 17,5 17,5 18,8
3,00 31 38,8 38,8 57,5
4,00 31 38,8 38,8 96,3
5,00 3 3,8 3,8 100,0
Total 80 100,0 100,0

Y2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2,00 19 23,8 23,8 23,8

3,00 33 41,3 41,3 65,0
4,00 26 32,5 32,5 97,5
5,00 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0

X1.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 3 3,8 3,8 3,8

2,00 20 25,0 25,0 28,8
3,00 38 47,5 47,5 76,3
4,00 17 21,3 21,3 97,5
5,00 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0

X1.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2,00 29 36,3 36,3 36,3

3,00 35 43,8 43,8 80,0
4,00 13 16,3 16,3 96,3
5,00 3 3,8 3,8 100,0
Total 80 100,0 100,0



                                                              X1.3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 3 3,8 3,8 3,8

2,00 8 10,0 10,0 13,8
3,00 57 71,3 71,3 85,0
4,00 10 12,5 12,5 97,5
5,00 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0

X2.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 14 17,5 17,5 18,8
3,00 34 42,5 42,5 61,3
4,00 24 30,0 30,0 91,3
5,00 7 8,8 8,8 100,0
Total 80 100,0 100,0

X2.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 3 3,8 3,8 3,8

2,00 13 16,3 16,3 20,0
3,00 32 40,0 40,0 60,0
4,00 26 32,5 32,5 92,5
5,00 6 7,5 7,5 100,0
Total 80 100,0 100,0

X3.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2,00 16 20,0 20,0 20,0

3,00 36 45,0 45,0 65,0
4,00 26 32,5 32,5 97,5
5,00 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0



                                                              X3.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 3 3,8 3,8 3,8

2,00 14 17,5 17,5 21,3
3,00 46 57,5 57,5 78,8
4,00 15 18,8 18,8 97,5
5,00 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0

X4.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2,00 3 3,8 3,8 3,8

3,00 34 42,5 42,5 46,3
4,00 38 47,5 47,5 93,8
5,00 5 6,3 6,3 100,0
Total 80 100,0 100,0

X4.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 2 2,5 2,5 2,5

2,00 14 17,5 17,5 20,0
3,00 36 45,0 45,0 65,0
4,00 28 35,0 35,0 100,0
Total 80 100,0 100,0

X5.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 7 8,8 8,8 10,0
3,00 29 36,3 36,3 46,3
4,00 39 48,8 48,8 95,0
5,00 4 5,0 5,0 100,0
Total 80 100,0 100,0



                                                           X5.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 11 13,8 13,8 15,0
3,00 34 42,5 42,5 57,5
4,00 30 37,5 37,5 95,0
5,00 4 5,0 5,0 100,0
Total 80 100,0 100,0

X5.3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 11 13,8 13,8 15,0
3,00 47 58,8 58,8 73,8
4,00 20 25,0 25,0 98,8
5,00 1 1,3 1,3 100,0
Total 80 100,0 100,0

X6.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2,00 8 10,0 10,0 10,0

3,00 28 35,0 35,0 45,0
4,00 37 46,3 46,3 91,3
5,00 7 8,8 8,8 100,0
Total 80 100,0 100,0

X6.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 7 8,8 8,8 10,0
3,00 33 41,3 41,3 51,3
4,00 31 38,8 38,8 90,0
5,00 8 10,0 10,0 100,0
Total 80 100,0 100,0



                                                               X6.3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 2,00 6 7,5 7,5 7,5

3,00 29 36,3 36,3 43,8
4,00 36 45,0 45,0 88,8
5,00 9 11,3 11,3 100,0
Total 80 100,0 100,0

X7.1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 1 1,3 1,3 1,3

2,00 5 6,3 6,3 7,5
3,00 22 27,5 27,5 35,0
4,00 46 57,5 57,5 92,5
5,00 6 7,5 7,5 100,0
Total 80 100,0 100,0

X7.2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid 1,00 3 3,8 3,8 3,8

2,00 11 13,8 13,8 17,5
3,00 25 31,3 31,3 48,8
4,00 36 45,0 45,0 93,8
5,00 5 6,3 6,3 100,0
Total 80 100,0 100,0
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1. HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

1 ,464** ,366** ,819**
,000 ,001 ,000

80 80 80 80
,464** 1 ,290** ,781**
,000 ,009 ,000

80 80 80 80
,366** ,290** 1 ,687**
,001 ,009 ,000

80 80 80 80
,819** ,781** ,687** 1
,000 ,000 ,000

80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1

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

Correlations

1 ,443** ,841**
,000 ,000

80 80 80
,443** 1 ,857**
,000 ,000

80 80 80
,841** ,857** 1
,000 ,000

80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2

X2.1 X2.2 X2

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



Correlations

1 ,443** ,841**
,000 ,000

80 80 80
,443** 1 ,857**
,000 ,000

80 80 80
,841** ,857** 1
,000 ,000

80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2

X2.1 X2.2 X2

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

Correlations

1 ,465** ,830**
,000 ,000

80 80 80
,465** 1 ,879**
,000 ,000

80 80 80
,830** ,879** 1
,000 ,000

80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X4.1

X4.2

X4

X4.1 X4.2 X4

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

Correlations

1 ,319** ,204 ,720**
,004 ,069 ,000

80 80 80 80
,319** 1 ,271* ,765**
,004 ,015 ,000

80 80 80 80
,204 ,271* 1 ,654**
,069 ,015 ,000

80 80 80 80
,720** ,765** ,654** 1
,000 ,000 ,000

80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

X5.3

X5

X5.1 X5.2 X5.3 X5

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

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*.



Correlations

1 ,673** ,307** ,835**
,000 ,006 ,000

80 80 80 80
,673** 1 ,328** ,852**
,000 ,003 ,000

80 80 80 80
,307** ,328** 1 ,682**
,006 ,003 ,000

80 80 80 80
,835** ,852** ,682** 1
,000 ,000 ,000

80 80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X6.1

X6.2

X6.3

X6

X6.1 X6.2 X6.3 X6

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

Correlations

1 ,470** ,826**
,000 ,000

80 80 80
,470** 1 ,886**
,000 ,000

80 80 80
,826** ,886** 1
,000 ,000

80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X7.1

X7.2

X7

X7.1 X7.2 X7

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

Correlations

1 ,526** ,879**
,000 ,000

80 80 80
,526** 1 ,868**
,000 ,000

80 80 80
,879** ,868** 1
,000 ,000

80 80 80

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y

Y1 Y2 Y

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



2. HASIL UJI RELIABILITAS

Reliability

 a. Variabel PerformanceX1

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,643 ,641 3

b. Variabel Features X2
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,614 ,614 2

c. Variabel Reliability X3

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,737 ,737 2

d. Variabel Durability X4

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,629 ,634 2



e. Variabel Serciveability X5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,521 ,520 3

f. Variabel Aesthetics X6

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,701 ,699 3

g. Variabel Kualitas Penerimaan

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,631 ,639 2

h. Variabel Terikat/Kepuasan Pelanggan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items
,689 ,689 2
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Regression

Variables Entered/Removed(b)

Model
Variables
Entered

Variables
Removed Method

1 X7, X6, X4,
X1, X2, X5,
X3(a)

. Enter

a  All requested variables entered.
b  Dependent Variable: Y

Model Summary(b)

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

1 ,623(a) ,389 ,329 1,17712
a  Predictors: (Constant), X7, X6, X4, X1, X2, X5, X3
b  Dependent Variable: Y

ANOVAb

61,343 7 8,763 6,194 ,000a

101,857 72 1,415
163,200 79

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X7, X6, X1, X2, X4, X5, X3a.

Dependent Variable: Yb.

Coefficientsa

,058 1,124 ,051 ,959
,082 ,084 ,103 ,977 ,332 ,784 1,276
,023 ,124 ,025 ,186 ,853 ,476 2,100
,144 ,148 ,140 ,973 ,334 ,420 2,378
,102 ,119 ,088 ,853 ,396 ,811 1,233
,073 ,104 ,083 ,702 ,485 ,618 1,618
,057 ,076 ,075 ,744 ,459 ,843 1,186
,369 ,109 ,375 3,389 ,001 ,709 1,410

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya.



                                                                     Coefficient Correlations(a)

Model
X7 X6 X4 X1 X2 X5 X3

1 Correlations X7 1,000 -,025 -,114 -,139 -,016 -,224 -,139
X6 -,025 1,000 -,056 ,060 -,068 -,278 -,080
X4 -,114 -,056 1,000 -,148 -,065 -,116 ,066
X1 -,139 ,060 -,148 1,000 ,076 -,058 -,297
X2 -,016 -,068 -,065 ,076 1,000 -,037 -,670
X5 -,224 -,278 -,116 -,058 -,037 1,000 -,004
X3 -,139 -,080 ,066 -,297 -,670 -,004 1,000

Covariances X7 ,010 ,000 -,001 -,001 ,000 -,002 -,002
X6 ,000 ,006 ,000 ,000 -,001 -,002 -,001
X4 -,001 ,000 ,011 -,001 -,001 -,001 ,001
X1 -,001 ,000 -,001 ,007 ,001 ,000 -,004
X2 ,000 -,001 -,001 ,001 ,015 ,000 -,012
X5 -,002 -,002 -,001 ,000 ,000 ,007 -4,53E-005
X3 -,002 -,001 ,001 -,004 -,012 -4,53E-005 ,021

a  Dependent Variable: Y

 Residuals Statistics(a)

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 4,0255 8,1686 6,4000 ,89609 80
Residual -2,47144 2,97452 ,00000 1,12376 80
Std. Predicted Value -2,650 1,974 ,000 1,000 80
Std. Residual -2,100 2,527 ,000 ,955 80

a  Dependent Variable: Y
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Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual


