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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan ekonomi global yang ketat dan bergejolak dewasa 

ini setiap perusahaan harus siap menghadapi persaingan yang semakin lama 

semakin tidak ringan. Untuk itu perusahaan harus melakukan penyeleksian 

strategi persaingan yang berhasil. Hal ini merupakan tantangan manajemen 

perusahaan yang kompleks. Manajemen perusahaan secara drastis akan mengubah 

strategi-strategi bisnis dan pemasarannya untuk dapat meningkatkan daya saing 

perusahaan. Saat ini untuk memenangkan persaingan bisnis bukan hanya peran 

marketing mix yang berfungsi tetapi, Positioning produk juga merupakan intisari 

dari strategi perusahaan (Kartajaya, 2005:22). 

Semakin tumbuh dan berkembangnya perusahaan dengan produk sejenis 

mengakibatkan persaingan semakin ketat. Untuk bisa menghadapi persaingan 

tersebut, perusahaan dituntut untuk lebih memperhatikan konsumennnya. Dalam 

rangka merealisasikan tujuan tersebut, perusahaan berupaya menghasilkan suatu 

produk yang kemudian ditawarkan kepada pasar. Agar produk yang diluncurkan 

ke pasar dapat diterima oleh konsumen dengan baik maka, strategi penentuan 
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posisi yang dikembangkan perusahaan dan informasi mengenai produk yang 

dipasarkan harus tepat sehingga dapat menciptakan persepsi produk yang baik di 

mata konsumen. Untuk  dapat menciptakan persepsi yang baik, produk yang 

diluncurkan ke pasar sebelumnya harus dapat memberikan kepuasan bagi pemakai 

atau konsumennya.

Strategi positioning ini merupakan kombinasi tindakan pemasaran, yang 

digunakan untuk menggambarkan konsep penentuan posisi perusahaan kepada 

pembeli yang dituju sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Cravens (1996:264) maksud dari penentuan posisi perusahaan adalah 

manajemen memilih produk (merek) yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

pembeli dalam pasar sasaran. Dalam penerapan konsep positioning ini diperlukan 

informasi tentang keinginan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan yang nantinya 

akan membentuk persepsi konsumen terhadap brand image produk. 

Informasi tentang sikap konsumen terhadap merek (produk) sangat penting, 

sebab berdasarkan hasil riset dan pengalaman yang ada menunjukkan bahwa sikap 

seseorang akan mempengaruhi pembeliannya (Cravens, 1996:165). Sikap 

merupakan suatu sistem evaluasi suka atau tidak suka terhadap suatu produk 

(merek), sikap konsumen akan mencerminkan puas atau tidaknya konsumen 

terhadap suatu produk. Kepuasan pelanggan dalam Mowen dan Minor (2002:89) 

didefinisikan  sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang 

atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Sikap konsumen ini 

berasal dari pengalaman pribadi, interaksi dari pembeli lain atau dari strategi 

pemasaran yang dilakukan perusahaan. Cravens (1996:165) mengatakan, 
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informasi tentang sikap yang mempengaruhi perilaku pembeli diidentifikasikan 

dan merek perusahaan yang diukur berdasarkan sikap tersebut, akan digunakan 

manajemen untuk meningkatkan posisi mereknya. Sikap konsumen yang 

mencerminkan kepuasannya terhadap suatu produk akan membentuk persepsi 

awal mengenai produk yang ada di pasar sasaran.

Menurut Mowen dan Minor (2002:82), persepsi adalah proses di mana 

individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut 

dan memahaminya. Informasi yang diperoleh mengenai produk yang dipasarkan 

itu berasal dari positioning  yang dibentuk oleh perusahaan dengan sedemikian 

rupa sehingga, dapat menempatkan produk dan merek dalam benak pelanggan. 

Positioning digunakan sebagai cara perusahaan untuk membangun kepercayaan, 

keyakinan dan kepuasan kepada pelanggan.

Keberhasilan perusahaan dalam membentuk persepsi konsumen yang positif 

secara tidak langsung tergantung dari kepuasan pelanggan yang diperoleh dari 

sesuai atau tidaknya positioning produk dengan segmen yang ditetapkan dan 

target yang dituju. Untuk mencapai keberhasilan perusahaan maka, dibutuhkan 

juga dukungan dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, seperti iklan, 

penjualan pribadi, harga dan produk itu sendiri. Jika hal tersebut dapat dilakukan 

dengan baik konsumen akan dapat menerima informasi melalui panca indera yang 

kemudian diproses menjadi rangsangan sehingga, konsumen dapat memahami 

informasi-informasi yang diberikan mengenai produk yang dipasarkan perusahaan 

dengan baik. Dengan begitu produk yang dipasarkan akan mendapat persepsi 

yang baik di mata konsumen.
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Sebagaimana halnya dengan kegiatan yang dilakukan PT. Telekomunikasi, 

Tbk. Kandatel Malang dalam rangka untuk memasarkan produk “Speedy” juga 

harus menerapkan strategi Positioning yang kokoh dan unik agar dapat melekat 

dalam benak pelanggan. Strategi Positioning yang telah melekat dalam benak 

pelanggan akan dapat memberikan kepuasan kepada para konsumen dan 

menimbulkan persepsi yang positif terhadap produk yang dipasarkan. Oleh karena 

itu, PT. Telkom dengan produknya “Speedy” yang memposisikan diri sebagai 

Akses Internet Cepat senantiasa memberikan dan meningkatkan kinerja produk 

yang prima bagi para konsumen setianya. 

Speedy adalah nama produk PT. Telkom yang merupakan layanan akses 

internet dengan kecepatan tinggi yang menggunakan teknologi (Asymmetric  

Digital Subscriber Line) ADSL. Teknologi ADSL yang dapat menyalurkan data 

dan suara secara bersamaan (simultan) melalui satu saluran telepon biasa dengan 

kecepatan hingga 384 kbps dari modem sampai dengan BRAS (Broadband 

Remote Access Server). Dengan layanan ini memungkinkan berbagai aplikasi 

multimedia masa depan dapat dinikmati dengan kualitas serta kenyamanan yang 

optimal dengan harga yang relatif terjangkau. Para pengguna juga bisa mulai 

menjelajahi dunia internet masa depan dengan internet 3 dimensi (3D). Aplikasi 

ini merupakan layanan terintegrasi yang padat dengan animasi-video-musik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangatlah menarik untuk dapat mengetahui 

dan mempelajari bagaimana pengaruh positioning terhadap pembentukan persepsi 

konsumen produk “Speedy” pada PT. Telkom Kandatel Malang. Untuk itu 

penelitian ini mengambil judul :  ”PENGARUH POSITIONING TERHADAP 
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PEMBENTUKAN PERSEPSI KONSUMEN PRODUK “SPEEDY” PADA 

PT. TELKOM KANDATEL MALANG (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang).”

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

1. Apakah variabel positioning (penentuan posisi menurut atribut, 

menurut manfaat, menurut penggunaan/penerapan, menurut 

pemakai, menurut pesaing, menurut kategori produk, dan 

penentuan posisi harga) berpengaruh secara simultan (bersama-

sama) terhadap kepuasan pelanggan yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi konsumen produk “Speedy” PT. Telkom 

Kandatel Malang pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang?

2. Apakah variabel positioning (penentuan posisi menurut atribut, 

menurut manfaat, menurut penggunaan/penerapan, menurut 

pemakai, menurut pesaing, menurut kategori produk, dan 

penentuan posisi harga) berpengaruh secara parsial (sendiri-

sendiri) terhadap kepuasan pelanggan yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi konsumen produk “Speedy” PT. Telkom 

Kandatel Malang pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang?
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3. Variabel positioning manakah yang berpengaruh dominan terhadap 

kepuasan pelanggan yang mempengaruhi pembentukan persepsi 

konsumen produk “Speedy”   PT.Telkom Kandatel Malang pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang? 

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel positioning 

(menurut atribut, menurut manfaat, menurut penggunaan/penerapan, 

menurut pemakai, menurut pesaing, menurut kategori produk, dan 

penentuan posisi harga) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap kepuasan pelanggan yang mempengaruhi pembentukan persepsi 

konsumen produk “Speedy” PT. Telkom Kandatel Malang pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel positioning 

(menurut atribut, menurut manfaat, menurut penggunaan/penerapan, 

menurut pemakai, menurut pesaing, menurut kategori produk, dan 

penentuan posisi harga) berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) 

terhadap kepuasan pelanggan yang mempengaruhi pembentukan persepsi 

konsumen produk “Speedy” PT. Telkom Kandatel Malang pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
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3. Untuk menganalisis dan mengetahui variabel positioning manakah 

yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan yang 

mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen produk “Speedy” 

PT.Telkom Kandatel Malang pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. 

4. Manfaat Penelitian

4.1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

dan keterampilan yang relevan untuk meningkatkankompetensi dan 

kecerdasan intelektual penulis tentang masalah yang dikaji.

 Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh di program pendidikan dalam berbagai kasus riil.

4.2. Bagi Fakultas

 Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dokumentasi karya 

ilmu pengetahuan terutama pada bidang pemasaran.

 Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dengan dunia kerja.

4.3. Bagi Manajemen Perusahaan 
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 Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang berguna bagi 

perusahaan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk 

pertimbangan dan perencanan strategis yang bertujuan untuk membentuk 

persepsi konsumen yang positif terhadap produknya di masa yang akan 

datang.

4.4. Bagi Pihak Lain

 Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya pihak-pihak yang terkait pada bidang dan permasalahan ini. 

5. Batasan Masalah

Untuk mengantisipasi meluasnya pembahasan masalah, maka permasalahan 

dibatasi pada positioning, kepuasan pelanggan dan persepsi konsumen produk 

”speedy” PT. Telkom Kandatel Malang (area Malang) menurut sudut pandang 

penulis. Selain itu penelitian hanya difokuskan pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun akademik 2008-2009 yang masih 

aktif yang menggunakan “Speedy”.

1.6  Sistematika Pembahasan 
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Untuk  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang  isi  dari  penulisan 

skripsi  ini,  maka  akan dijelaskan  sistematika  pembahasan  secara  rinci  sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada  bagian  ini  diuraikan  tentang  hal-hal  yang  menjadi  latar  belakang 

permasalahan yang muncul, sehingga menimbulkan minat bagi penulis untuk 

meneliti,  perumusan masalah yang merupakan pernyataan tentang keadaan 

dan konsep yang memerlukan penyerahan jawaban melalui suatu penelitian, 

batasan  masalah  yang  menjadikan  penelitian  ini  lebih  terarah,  tujuan 

penelitian yang membahas tentang sasaran pokok yang ingin dicapai, manfaat 

penelitian yang merupakan manfaat dari kegiatan penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang berisikan susunan dari penulisan skripsi. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas tentang landasan teori yang dipakai dalam melakukan 

penelitian.  Landasan  teori  tersebut  diambil  dari  referensi-referensi  yang 

relevan dengan topik penelitian. 

BAB III.METODE PENELITIAN

Bagian  ini  mengemukakan  tentang  metodologi  penulisan  yang  digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian serta bagaimana penulis mengolah dan 

menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 
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Pada  bagian  ini  akan  membahas  masalah  yang  telah  dirumuskan  dengan 

menganalisa data yang telah dirumuskan dengan menganalisa data yang telah 

dikumpulkan  dan  telah  diolah  oleh  penulis,  serta  diberikan  uraian  dan 

pengembangan berbagai alternatif langkah- langkah dan strategi yang dapat 

digunakan untuk pemecahan masalah. Selain itu pada bagian ini juga akan 

dijelaskan tentang gambaran umum perusahaan   

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagian ini merupakan penutup dari penulisan skirpsi. Pada bagian ini 

berisikan kesimpulan dari  seluruh masalah yang telah dibahas dan disertai 

dengan  saran-saran  yang  mungkin  dapat  digunakan  untuk  perbaikan  atau 

peningkatan kinerja dalam pelaksanaan perancaaan pajak pada perusahaan.

  

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Positioning 

2.1.1 Pengertian Positioning

Istilah positioning yang dipopulerkan oleh Al Ries dan Jack Trout (1982) 

dalam Kartajaya (2005:54) adalah “...positioning is not what you do to a product.  

Positioning is what you do to the mind of the prospect. That is, you position the 

product in the mind of the prospect.” Intinya,  positioning adalah menempatkan 
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produk dan merek perusahaan dalam benak pelanggan. Dengan definisi ini Ries 

dan Trout beranggapan bahwa setiap produk, merek dan perusahaan yang sukses 

selalu memiliki posisi yang kokoh dan unik di benak pelanggannya. Hal ini dapat 

diartikan bahwa perang pemasaran bukanlah terletak di pasar tetapi, di benak 

pelanggan. Perang pemasaran adalah untuk merebut sejengkal ruang dibenak 

pelanggan.

Sedangkan menurut bapak pemasaran Philip Kotler (2004:341) penentuan 

posisi (positioning) adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan 

sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam 

benak pelanggan sasarannya. Hasil akhir positioning menurut Kotler (2004:341) 

ini adalah terciptanya proporsi nilai yang pas, yang mejadi alasan bagi pelanggan 

untuk membeli produk yang dihasilkan perusahaan.

Dan menurut MarkPlus&Co. dalam Kartajaya (2005:57) mendefinisikan 

positioning sebagai “the strategy for leading your customers credibility.” Dalam 

hal ini, positioning  adalah menyangkut bagaimana perusahaan membangun 

kepercayaan dan keyakinan kepada pelanggan. Dengan kredibilitas yang 

dibangun, perusahaan akan memiliki tempat dan posisi di benak pelanggan. Dan 

semakin dapat dipercaya perusahaan itu maka, semakin kokoh pula positioning 

perusahaan.

Menurut Cravens (1996:264) maksud dari konsep penentuan posisi 

(positioning concept) adalah Manajemen perusahaan memilih produk (merek) 

yang berarti, yang diperoleh dari kebutuhan pembeli dalam pasar sasaran. 

Pemilihan konsep penentuan posisi ini memerlukan informasi mengenai 
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keinginan, kebutuhan , dan persepsi  konsumen terhadap merek saingan. Strategi 

positioning merupakan kombinasi tindakan pemasaran, yang digunakan untuk 

menggambarkan konsep penentuan posisi perusahaan kepada pembeli yang dituju. 

Strategi ini meliputi produk fisik, jasa pendukung, saluran distribusi, harga dan 

kegiatan promosi. Posisi merek (brand) ditentukan oleh persepsi pembeli terhadap 

strategi positioning perusahaan (dan persepsi strategi pesaing). Penentuan posisi 

berfokus pada seluruh perusahaan, bauran produk, lini produk khusus atau merek 

tertentu. Walaupun, penentuan posisi ini sering kali berpusat pada tingkatan merek 

saja. Efektifitas positioning terlihat dari bagaimana manajemen perusahaan 

mencapai tujuan penentuan posisi dalam pasar sasaran.

2.1.2 Syarat Membangun Positioning

Menurut Kartajaya (2005:62) ada empat syarat untuk menentukan  positioning 

berdasarkan kajian terhadap 4C Diamond dalam model Sustainable Marketing 

Enterprise. 

Keempat kriteria tersebut adalah:  customer, company, competitor dan 
change.

A. Syarat 1 
Didasarkan pada kajian atas pelanggan (customer). Positioning 
harus dipersepsikan secara positif oleh para pelanggan dan menjadi 
“reason to buy” mereka. Ini akan terjadi bila positioning 
perusahaan mendeskripsikan “nilai” yang diberikan kepada 
pelanggan dan bila nilai ini benar-benar merupakan suatu aset bagi 
perusahaan. Karena positioning mendeskripsikan nilai yang unggul, 
positioning menjadi penentu penting bagi pelangan pada saat 
memutuskan untuk membeli.

B. Syarat 2
Didasarkan atas kajian pada kapabilitas dan kekuatan internal 
perusahaan (company). Dikatakan bahwa positioning seharusnya 
mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan. 

C. Syarat 3
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Didasarkan pada kajian atas pesaing (competitor). Positioning 
haruslah bersifat unik sehingga, dapat dengan mudah 
mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Jika, positioning 
perusahaan unik akan membuat pesaing tidak mudah meniru dan 
positioning tersebut akan bisa sustainable dalam jangka panjang.

D. Syarat 4
Didasarkan pada kajian atas perubahan yang terjadi dalam 
lingkungan bisnis, positioning harus berkelanjutan dan selalu 
relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, baik 
mengenai perubahan persaingan, perilaku pelanggan, perubahan 
sosial-budaya dan sebagainya. Hal ini berarti jika positioning 
perusahaan sudah tidak relevan dengan kondisi lingkungan bisnis 
maka, dengan cepat manajemen perusahaan harus merubahnya 
dengan melakukan repositioning.

Positioning pada hakikatnya adalah menanamkan sebuah persepsi, identitas 

dan kepribadian di dalam benak pelanggan. Untuk membuat positioning sekuat 

mungkin, positioning perusahaan harus selalu konsisten dan tidak berubah-ubah 

karena, persepsi, identitas dan kepribadian yang terus-menerus berubah akan 

menciptakan kebingungan bagi para pelanggan, dan pemahaman mereka atas 

produk, merek dan perusahaan akan kehilangan fokus. 

     Pada saat yang bersamaan perusahaan juga harus tetap jeli dalam melihat 

lingkungan bisnis. Setiap saat lingkungan bisnis bisa saja berubah oleh karena itu, 

perusahaan harus pandai-pandai dalam melakukan repositioning. Perusahaan 

harus berubah pada saat yang tepat dan konsisten pada saat yang tepat pula. 

Berkaitan dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat, perusahaan seharusnya 

menetapkan visi positioning terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar perusahaan 

tidak terlalu sering melakukan repositioning di masa yang akan datang.

2.1.3 Basis Dalam Penentuan Positioning :
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Menurut Kotler (2004:345) landasan dalam penentuan posisi menurut 

beberapa hal berikut ini :

Penentuan posisi menurut atribut. Atribut merupakan apa yang 
menjadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Penentuan 
posisi ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan diri 
berdasarkan atribut seperti, ukuran, lama keberadaannya.

Penentuan posisi menurut manfaat. Di sini produk diposisikan 
sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu.

Penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan. Ini berarti 
memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah 
penggunaan atau penerapan.

Penentuan posisi menurut pemakai. Ini berarti memposisikan produk 
sebagai yang terbaik bagi sejumlah kelompok pemakai.

Penentuan posisi menurut pesaing. Di sini produk memposisikan diri 
sebagai yang lebih baik daripada pesaing yang disebutkan namanya 
atau tersirat.

Penentuan posisi menurut kategori produk. Di sini produk diposisikan 
sebagai pemimpin di suatu kategori produk.

Penentuan posisi mutu/harga. Di sini produk diposisikan sebagai 
produk yang menawarkan nilai terbaik.

Tjiptono (2004:74) mengatakan umumnya strategi positioning yang bisa 

dipilih setiap perusahaan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

Attribute positioning, yakni perusahaan memposisikan dirinya 
berdasarkan atribut tertentu, misalnya ukuran, keamanan, 
komposisi bahan, pengalaman dalam bidang yang digeluti, dan 
seterusnya. 

Benefit positioning, yakni produk diposisikan sebagai pemimpin 
dalam manfaat tertentu, misalnya pasta gigi untuk memutihkan 
gigi, mencegah kerusakan gigi, menyegarkan mulut, dan 
seterusnya.

Use or application positioning, yakni produk diposisikan sebagai 
alternatif terbaik untuk situasi pemakaian atau aplikasi tertentu, 
misalnya Sanaflu diposisikan sebagai obat flu yang tidak 
menimbulkan rasa kantuk.

User positioning, yakni produk diposisikan sebagai pilihan terbaik 
untuk kelompok pemakai tertentu, misalnya minuman kesehatan 
untuk para atlet.

Competitor positioning, yakni klaim produk dihubungkan dengan 
posisi persaingan terhadap pesaing utama, misalnya 7Up 
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memposisikan dirinya sebagai “The Un-cola” dan Pepsi 
menempatkan dirinya sebagai Generation Next.

Product category positioning, yakni produk diposisikan sebagai 
pemimpin dalam kategori produk tertentu, misalnya permen 
Kopiko diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen bukan 
permen rasa kopi.

Quality or price positioning, yakni perusahaan berusaha menciptakan 
kesan/citra berkualitas tinggi lewat harga premium atau sebaliknya 
menekankan harga murah sebagai indikator nilai. Contohnya, 
sepeda motor buatan RRC yang membanjiri pasar Indonesia 
dengan fokus pada harga ekonomi.

 Landasan dalam merumuskan  positioning menurut Kartajaya (2005:77) 

adalah :

 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan proporsi 
nilai dan manfaat yang diberikan. Contohnya, Extra Joss 
memposisikan dirinya sebagai ”biangnya minuman berenergi” 
karena ia menawarkan “biangnya” minuman berenergi, bukan 
botolnya.
 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan capaian 
(achievement) yang telah di hasilkan perusahaan. Contohnya, 
sepeda motor Honda memposisikan diri sebagai “rajanya motor 
bebek” karena prestasinya mempertahankan kepemimpinan pasar 
dari jaman ke jaman.
 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan segmen 
pasar dan pelanggan yang di targetkan perusahaan. Contohnya, 
Sempati Air pada masa jayanya dulu, pernah memposisikan dirinya 
berdasarkan segmen pasar yang dibidiknya yaitu para penumpang 
bisnis karena itu, ia menggunakan positioning statement, “We 
Mean Business.”
 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan atribut 
yang menjadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Misalnya, 
BCA memposisikan dirinya sebagai bank yang menawarkan 
kemudahan dan kenyamanan.
 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan bisnis 
(baru) yang dimasuki. Seperti, British Petroleum (BP) melakukan 
repositioning menjadi Beyond Pertoleum untuk menunjukkan 
perubahan mendasar dalam bisnis yang dimasukinya, dari 
“petroleum company” menjadi “energy company.”  
 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan 
penggunaan (usage) dari produk dan merek perusahaan. Toyota 
Kijang misalnya pemposisikan diri sebagai “mobil keluarga” yang 
mencerminkan penggunaaannya yang multi-purpose.
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 Perusahaan dapat menyusun positioning berdasarkan jenis 
produk yang ditawarkan, apakah premium, value for money atau 
produk murah-murahan. Rolls Royce atau Louis Vuitton adalah 
produk-produk yang meposisikan dirinya sebagai barang-barang 
premium. Sementara Ramayana memposisikan diri sebagai tempat 
berbelanja yang menawarkan konsep “value for money.”
 Perusahaan juga dapat menyusun positioning berdasarkan 
originalitas dan posisi perusahaan segai produk atau merek yang 
pertama kali masuk pasar. A Mild memposisikan dirinya sebagai si 
pelopor dan inovator dengan meluncurkan tema iklan, “Other  Can 
Only Follow.” 

2.1.4 Tahap-tahap Menyusun Positioning

Langkah-langkah dalam menyusun positioning  menurut Kartajaya (2005:87) 

adalah sebagai berikut :

A. Step 1: Identifikasi target segmen yang relevan
Langkah awal dari menyusun positioning adalah perusahaan harus 
memahami dengan baik segmen pasar yang akan menjadi terget 
market produk. Identifikasi dengan baik perilaku target market 
sehingga positioning yang telah disusun oleh perusahaan benar-
benar sesuai dengan apa yang dipersepsikan pelanggan.
B. Step 2: Menentukan “Frame of Reference” Pelanggan
Setelah mengidentifikasi target pasar maka, langkah selanjutnya 
adalah menentukan “frame of reference” yang jelas. Di sini  Frame 
of Reference diistilahkan sebagai “jenis kelamin” atau kategori 
produk perusahaaan.   Perusahaan dapat mengetahui dengan baik 
target pasar yang dibidik tetapi, positioning yang telah ditampilkan 
harus dengan jelas menunjukkan siapa perusahaan sebenarnya.

C. Step 3: Merumuskan “Point of Differentiation”
Setelah menentukan siapa yang akan membeli, kemudian kategori 
produk maka, tahap selanjutnya adalah menentukan “mengapa” 
konsumen harus memilih perusahaan dibandingkan dengan 
pesaing. Positioning yang disusun oleh perusahaan harus jelas 
menunjukkan perbedaan dibandingkan dengan pesaing.
D. Step 4: Menentukan Keunggulan Kompetitif Produk
Point of differentiation memang penting tetapi, perusahaan harus 
menyakinkan konsumen bahwa diferensiasi tersebut bukan hanya 
dipermukaan saja tetapi benar-benar bisa dinikmati sebagai sesuatu 
yang berbeda. Untuk itu, points of differentiation harus didukung 
dengan competitif edge. 
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2.2 Perilaku Konsumen

Menurut Swastha dan T. Handoko (2000:10) perilaku konsumen (consumer 

behavior) dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan 

jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada dua elemen penting dari arti perilaku 

konsumen itu, yaitu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik yang 

semuanya melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan 

barang-barang dan jasa-jasa ekonomis. Sedangakan menurut Mowen dan Minor 

(2002:6) perilaku konsumen didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian 

dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan 

barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide.

Menurut Howard dan Sheth (1991) dalam (Usmara, 2008:102) ada dua alasan 

mendasar yang tampaknya mendasari adanya kebutuhan untuk membuat teori 

perilaku konsumen, alasan pertama adalah makin besarnya variasi upaya untuk 

memahami konsumen dewasa ini, namun pada saat yang sama belum ada 

penggabungan yang baik antara seluruh variasi tersebut. Harapannya, teori yang 

luas tentang perilaku konsumen tidak hanya memberikan gagasan atau gagasan 

bagi penggabungan variasi gagasan yang sudah ada, melainkan juga mampu 

mengontrol berbagai sumber pengaruh lain. Sengan demikian, kesulitan meniru 

suatu studi dan kemungkinan adanya penemuan-penemuan yang saling 

betentangan dapat diminimalisir.



18

Alasan kedua perlunya satu teori perilaku konsumen yang luas adalah 

penerapan secara potensial riset yang telah dilakukan terhadap perilaku pembelian 

dalam konteks hubungan perilaku manusia secara umum. sebagian besar perilaku 

membeli, kurang lebih perupakan keputusan pilihan terhadap merek yang 

berulang-ulang dilakukan. Selama siklus hidupnya, konsumen atau pembeli 

tersebut membangun suatu siklus pembelian terhadap sejumlah produk yang 

menentukan berapa kali dia akan membeli suatu produk.

Dalam menghadapi keputusan-keputusan  pemilihan produk yang berulang-

ulang, konsumen menyederhanakan proses keputusan dengan cara menyiman 

informasi-informasi yang yang relevan dan proses keputusannya dibuat rutin. 

Oleh sebab itu, yang menjadi hal yang paling penting di sini adalah 

mengidentifikasi unsur-unsir pembuat keputusan konsumen, mengobservasi 

perubahan-perubahan yang sesungguhnya atu struktural yang terjadi pada unsur-

unsur tersebut dalam perjalanan waktu karena sifat berulang-ulang perilaku 

konsumen, dan menunjukkan bagaimana kombinasi unsur-unsur keputusan 

tersebut mempengaruhi proses-proses riset dan pengumpulan informasi dari 

lingkungan sosial dan komersial pembeli.

2.2.1  Kerangka Analisa Perilaku Konsumen

Perusahaan dalam memasarkan barang dan jasa selalu dihadapkan pada 

pertanyaan “mengapa konsumen membeli barang atau jasa tertentu?” dan untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan tidak dapat diterangkan secara langsung 

dari hasil pengamatan saja, tetapi dibutuhkan analisa perilaku konsumen yang 

lebih mendalam. Dengan begitu dapat membantu pemasaran perusahaan untuk 
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lebih memahami mengapa dan bagaimana perilaku konsumen tersebut, sehingga 

perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barangnya secara lebih baik (Swastha dan T. Handoko, 

2000:12). Dengan analisa perilaku konsumen ini, perusahaan mempunyai 

pandangan yang luas, dan akan mengetahui kesempatan baru yang berasal dari 

belum terpenuhinya kebutuhan konsumen.

Gambar 2.1  
Kerangka Analisa Perilaku Konsumen

Sumber: Swastha dan T. Handoko (2000:17)
Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, secara sederhana variabel-

variabel perilaku konsumen dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

yang terdiri dari :

a. Kelas sosial

b. Kelompok-kelompok sosial dan referensi
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c. Keluarga

d. Kebudayaan

2. Faktor-faktor individu atau intern yang menentukan perilaku, 

terdiri dari:

a. Persepsi

b. Motivasi

c. Belajar

d. Kepribadian dan konsep diri

e. Sikap 

3. Proses pengambilan keputusan dari konsumen, proses ini terdiri 

atas lima tahap, yaitu :

a. Menganalisa keinginan dan kebutuhan.

b. Pencarian informasi dari sumber-sumber yang ada.

c. Penilaian dan pemilihan (seleksi) terhadap alternatif pembelian.

d. Keputusan untuk membeli, dan

e. Perilaku sesudah pembelian.

2.3  Proses Informasi Produk kepada Konsumen

Sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian produk, konsumen 

terlebih dahulu melakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan produk 

yang akan dibelinya. Untuk dapat memberikan pemahaman yang sesuai mengenai 

produk yang akan di konsumsi oleh konsumen maka, perusahaan harus 
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memberikan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan karakteristik produk 

yang di pasarkan. Diharapkan dengan penyampaian informasi yang efektif 

melalui sumber-sumber informasi yang dapat dijangkau oleh konsumen, produk 

yang dipasarkan perusahaan akan mendapatkan daya tarik tersendiri di mata 

konsumen.

Dalam melakukan keputusan pembelian terhadap suatu merek atau produk 

pembeli/konsumen termotivasi yang telah termotivasi dengan kelas produk 

dipengaruhi  atas beberapa unsur-unsur keputusan yaitu, (1) sejumlah alasan-

alasan tertentu, (2) rangkaian tindakan, (3) mediator-mediator keputusan yang 

menyelaraskan alasan-alasan dengan semua alternatif yang ada (Usmara, 

2008:104). 

Alasan-alasan tersebut adalah hal yang khusus berhubungan dengan kelas 

produk dan semua alasan tersebut menggarisbawahi seluruh kebutuhan pembeli. 

Alternatif rangkaian tindakan adalah pembelian terhadap salah satu dari berbagai 

merek yang memiliki potensi untuk memuaskan seluruh alasan pembeli yang 

bersangkutan. Mediator-mediator keputusan merupakan serangkaian aturan yang 

digunakan oleh pembeli yang menyelaraskan seluruh alasannya dengan sarana 

yang memuaskan dengan motif tersebut. Mediator-mediator ini memainkan fungsi 

atau peran untuk mengatur dan menstrukturisasi semua alasan pembeli, dan 

kemudian mengatur dan menstrukturisasi berbagai merek berdasarkan potensinya 

untuk memuaskan alasan-alasan. Mediator-mediator keputusan berkembang 

melalui proses belajar terhadap situasi pembelian. Dengan demikian, mediator-
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mediator tersebut dipengaruhi oleh informasi yang muncul dari lingkungan 

pembeli baik dari lingkungan sosial maupun komersialnya.

Informasi yang secara aktif dicari atau secara kebetulan didapat oleh 

pembeli tersebut menjadi proses penilaian pembeli tersebut, yang tidak saja 

membatasi informasi yang perlu diketahuinya (besarnya informasi yang 

mempengaruhi) melainkan juga memodifikasinya untuk selaras dengan kerangka 

yang menjadi acuannya (kualitas informasi yang terpengaruh). Modifikasi yang 

dilakukan pembeli tersebut menjadi hal yang signifikan karena modifikasi 

tersebut mendistorsi hubungan “rangsangan pemasaran dan respon yang muncul 

dari konsumen”.

2.3.1. Pengertian Informasi

Menurut Mowen dan Minor (2002:80) informasi dapat didefinisikan sebagai 

isi dari apa yang dipertukarkan dengan dunia luar sebagaimana kita 

menyesuaikannya dan membuat penyesuaian dengan apa yang kita rasakan. 

Dengan bereaksi secara tepat terhadap informasi tersebut atau membangkitkan 

informasi, kita mengadopsi dan mempengaruhi dunia sekitar kita. Sedangkan, 

pemrosesan informasi konsumen dalam bukunya Mowen dan Minor (2002:81) 

mendefinisikan sebagai proses dimana para konsumen diekspos untuk menerima 

informasi, menjadi terlibat dengan informasi tersebut, memperhatikan informasi, 

memahami informasi, mengingatnya dan mencari kembali untuk digunakan di 

masa mendatang. 

Gambar 2.2
Model Pemrosesan Informasi Konsumen
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Sumber : Mowen dan Minor (2002:82)

Dalam gambar diatas memperlihatkan diagram sederhana tentang pemrosesan 

informasi konsumen. Dapat dilihat bahwa terdapat tiga faktor penting yang 

mempengaruhi pemrosesan informasi, yaitu: persepsi, tingkat keterlibatan 

konsumen dan memori.

Dalam Swastha dan T. Handoko (2000:108) pencarian informasi yang 

dilakukan konsumen dapat bersifat aktif atau pasif dan internal atau eksternal. 

Pencarian informasi yang bersifat aktif dapat berupa kunjungan terhadap beberapa 

toko untuk  membuat perbandingan harga dan kualitas produk, sedangkan 

pencarian informasi pasif, mungkin hanya dengan membaca suatu pengiklanan di 

majalah atau surat kabar tanpa mempunyai tujuan khusus dalam pikirannya 

tentang gambaran produk yang diinginkan.

Pencarian informasi intern tentang sumber-sumber pembelian dapat berasal 

dari komunikasi perorangan (interpersonal comunication) dan pengaruh 
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perorangan, yang terutama berasal dari pelopor opini (opinion leader). Sedangkan 

informasi extern dapat berasal dari media masa (seperti majalah, surat kabar, 

radio, dan televisi) dan sumber-sumber informasi dari kegiatan pemasaran 

perusahaan (seperti publikasi, iklan, informasi dari pedagang eceran dan lain-

lain).

2.4  Perilaku Pembelian

Menurut Howard dan Sheth (1991) dalam Usmara (2008:106) perilaku 

pembelian (Purchase Behavior) adalah tindakan yang nyata dari pembeli dalam 

membeli suatu merek tertentu. Perilaku pembelian merupakan perwujudan dari 

kecenderungan pembeli dalam kaitannya dengan berbagai halangan yang muncul 

dalam proses pengambilan keputusan membeli. Perilaku membeli merupakan 

manifestasi aktual sikap, yang semata-mata hanya diperkirakan saja dalam 

keinginan membeli seorang pembeli.

Perilaku pembelian merupakan kegiatan yang selalu dilakukan banyak 

orang. Setiap kali konsumen membeli produk pasti ada alasan-alasan tertentu, bisa 

alasan manfaat, penggunaan, pamaikaian, kualitas produk, alasan harga, promosi 

atau alasan-alasan lain untuk memenihu keinginannya. Alasan-alasan yang 

menjadi latar belakang pembelian konsumen tersebut merupakan posisi-posisi 

produk yang ingin dicapai perusahaan dalam memasarkan produknya. Jika alasan 

konsumen sesuai dengan alasan yang diutarakan oleh perusahaan penghasil 

produk, maka konsumen akan memiliki minat untuk membeli produk. Artinya, 

bahwa konsumen akan membeli produk perusahaan jika perusahaan memberikan 
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berbagai alasan (yang merupakan positioning produk) kepada masyarakat untuk 

membelinya (Usmara, 2008:109). Dan apabila alasan yang diutarakan perusahaan 

sesuai dengan apa yang dirasakan pembeli ketika mengkonsumsi atau 

menggunakan produknya, maka konsumen akan merasa puas terhadap produk 

tersebut.

5.  Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan (Mowen dan Minor, 2002:89) didefinisikan sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah 

mereka memperoleh dan menggunakannya. Ini merupakan penilaian evaluatif 

pasca pemilihan yang disebabkan oleh seleksi pembelian khusus dan pengalaman 

menggunakan/mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Menurut Day dalam 

David K. Tse & Peter C. Wilton (1988) dalam Usmara (2008:113) kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan awal sebelum pembelian dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. 

Kepuasan ataupun ketidak puasan konsumen adalah sebuah fungsi dari 

meningkatnya diskonfirmasi atas peredaan antara harapan yang lampau dengan 

kinerja obyek saat ini. Literatur tentang kepasan atau ketidakpuasan konsumen 

menunjukkan bahwa harapan dan persepsi terhadap kinerja akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen secara langsung. Harapan dan tingkat kinerja aktual akan 

mempengaruhi kepuasan konsumen dan akan menjadi masukan bagi konsumen 
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dalam mempersepsikan kualitas produk dan jasa (Bolton & Drew (1991) dalam 

Usmara, 2008:113).

Philip Kotler (1997) dalam Usmara, (2008:116) mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja (hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan atau 

ketidakpuasan pembeli dengan produk akan mempengaruhi tingkah laku 

berikutnya. Jika konsumen merasa puas, untuk selanjutnya ia akan 

memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan 

berikutnya. Konsumen yang puas juga akan cenderung mengatakan sesuatu yang 

serba baik tentang produk yang bersangkutan kepada orang lain. Hal ini 

menandakan bahwa telah terbentuk persepsi produk yang positif dimata 

konsumen yang telah merasakan kepuasan terhadap produk yang digunakannya.

6.  Persepsi Konsumen

Persepsi konsumen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pemrosesan informasi. Menurut Mowen dan Minor (2002:82) persepsi adalah 

proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan 

informasi tersebut, dan memahaminya. Untuk menghasilkan persepsi mengenai 

suatu produk, konsumen mengalami tiga tahap, yaitu :

a. Tahap exposure, konsumen menerima informasi melalui panca 

inderanya.

b. Tahap perhatian, yaitu konsumen mengalokasikan kapasitas 

pemrosesan menjadi rangsangan.
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c. Tahap pemahaman, pada tahap ini konsumen menyusun dan 

menginterprestasikan informasi untuk mendapatkan arti tentang informasi.

Dalam buku Manajemen Pemasaran (Analisa Perilaku konsumen) Swastha 

dan T. Handoko (2000:84) mengatakan persepsi merupakan faktor intern yang 

mempengaruhi perilaku konsumen. Persepsi (perception) yang disebut juga 

pengamatan yang merupakan suatu proses dimana konsumen (manusia) 

menyadari dan menginterprestasikan aspek lingkungannya. Atau dapat dikatakan 

sebagai proses penerimaan dan adanya rangsangan (stimuli) di dalam lingkungan 

intern dan ekstern, sehingga pengamatan bersifat aktif. Jadi, pengamatan 

(persepsi) adalah reaksi orientatif terhadap rangsangan-rangsangan, walaupun 

rangsangan tersebut berupa benda asing, justru asing karena belum pernah 

dialami. Proses pembentukan persepsi secara sederhana dapat dilihat melalui 

gambar berikut:

Gambar 2.3

Proses Pembentukan Persepsi (Pengamatan) Sederhana

Sumber : Swastha dan T. Handoko (2000:84)

7. Hubungan Positioning, Kepuasan Pelanggan dan Persepsi 

Konsumen
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Menurut Paul F Anderson (1982) dalam Usmara, (2008:37) pemasaran 

harus mengidentifikasikan posisi optimal jangka panjang atau posisi-posisi yang 

akan menjamin kepuasan pelanggan dan mendapat dukungan konsumen. Suatu 

posisi optimal akan mencerminkan persepsi pemasaran tentang apa yang menjadi 

keinginan dan kebutuhan para konsumen dalam horizon waktu strategis suatu 

perusahaan. Artinya adalah membentuk suatu positioning produk yang optimal di 

mata konsumen merupakan tugas utama pemasaran perusahaan terhadap produk 

yang dipasarkannya. Karena opsi-opsi dari positioning produk yang merupakan 

keunggulan, harapan dan bukti kinerja perusahaan akan menjadi ujung tombak 

perusahaan dalam membentuk perilaku konsumen untuk melakukan pembelian 

terhadap produknya. Bolton & Drew (1991) dalam Usmara, (2008:114) 

mengatakan harapan dan tingkat kinerja aktual akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen dan menjadi masukan bagi konsumen dalam mempersepsikan kualitas 

jasa. Hal ini membuktikan bahwa posisi produk yang unik dan bernilai jika 

diterapkan dengan strategis di dalam benak konsumen, maka dapat tercipta 

kesesuaian antara harapan awal calon pembeli dengan kenyataan yang dirasakan 

setelah mengkonsumsi produk yang artinya terbentuklah kepuasan pelanggan. 

Posisi produk yang optimal dapat diketahui dari terciptanya kepuasan 

pelanggan yang mengkonsumsi produk perusahaan. Dan posisi produk yang 

optimal akan mencerminkan persepsi konsumen terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan. Menurut Philip Kotler (1997) dalam Usmara, (2008:116) konsumen 

yang merasa puas juga akan cenderung mengatakan sesuatu yang serba baik 

tentang produk yang bersangkutan kepada orang lain. Hal ini mengindikasikan 
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bahwa, kepuasan pelanggan dapat membentuk persepsi yang positif mengenai 

produk yang telah dikonsumsi oleh konsumen.

8. Penelitian Terdahulu

1. Ardian Kusuma P (Skipsi, 2005)

Penelitian yang dilakukan mengambil judul “Analisis Pengaruh 

Produk Positioning terhadap Brand Image Shampoo Emeron. Berdasarkan 

penelitian ini positioning produk yang terdiri dari lima item yaitu: atribut 

positioning (X1), position of benefit (X2), user positioning (X3), competitor  

positioning (X4) dan price positioning (X5) secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap brand image shampo Emeron pada Mahasiswa 

Reguler B Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya Malang. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai Fhitung > Ftabel dan didukung oleh tingkat signifikansi 

< level of significant yang digunakan. Dan dari hasil analisis nilai beta 

yang tertinggi adalah dari variabel atribut positioning (X1) sebesar 0,486 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel atribut positioning memiliki 

pengaruh dominan terhadap brand image shampo Emeron pada mahasiswa 

reguler B Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang.



30

2. One Arto Wiro Suprayogo (Skripsi,2004)

Melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Jasa yang 

Mempengaruhi kepuasan Pendengar Radio M FM di Kota Malang.” 

Berdasarkan hasil penelitian analisis kualitas jasa yang terdiri dari lima 

variabel yaitu, kehandalan, tanggapan, kompetensi, empati dan bukti fisik, 

dapat diketahui bahwa variabel kehandalan (X1), tanggapan (X2), 

kompetensi (X3), empati (X4) dan bukti fisik (X5) secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan pendengar Radio M FM Malang. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar 34,513 (Sig = 0,000) maka, nilai Sig = 

0,000 < α = 0,05.  Dari hasil analisis, variabel tanggapan (X2) menmpunyai 

pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya terhadap 

kepuasan pendengar radio M FM Malang.

3. Martha Fauzyanty. S (Skripsi, 2005)  

Penelitian ini mengambil judul “ Pengaruh Bauran Pemasaran 

terhadap Kepuasan Pelanggan pada Rumah Makan ayam bakar “Wong 

Solo Malang”. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, tempat dan people. 

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa bauran pemasaran 

mempengaruhi kepuasan pelanggan pada rumah makan  Ayam Bakar 

“Wong Solo” Malang (Y) sebesar 33,5%, dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain, seperti variabel rambang, variabel intervening dan variabel 
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mediator. Variabel harga (X2) adalah variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan rumah makan dengan nilai beta 

terbesar dari variabel lainnya yaitu sebesar 0,610.

4. Raditya Utomo (Skripsi, 2008)

Judul penelitian yang diambil adalah “Pengaruh Dimensi Kualitas 

pelayanan Customer Service terhadap Kepuasan Palanggan pada PT. 

Indosat.Tbk Cabang Malang”. Berdasarkan hasil penelitian dimensi 

kualitas pelayanan jasa yang meliputi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pelanggan PT. Indosat Tbk Cabang Malang dan diantara variabel bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati hanya variabel empati 

yang mempunyai pengaruh paling dominan diantara variabel independen 

lainnya terhadap kepuasan pelanggan PT Indosat Tbk Cabang malang.

  

9. Kerangka Pikir Konseptual

Penelitian ini ditekankan pada analisis variabel positioning  dan kepuasan 

pelanggaan terhadap persepsi konsumen produk “Speedy” PT. Telkom Kandatel 

Malang pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Berdasarkan kajian dari hasil penelitian dan landasan teori yang telah 

disebutkan terdahulu, memberi acuan bagi peneliti untuk menjabarkan kerangka 

pikir konseptual dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada gambar 

berikut :
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Gambar 2.4

Kerangka Pikir Konseptual

Sumber : Data diolah, 2008

10. Hipotesis
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Berdasarkan latar belakang dan permasalahan dari landasan teori yang telah 

diuraikan sebelumnya maka, hipotesis yang dirumuskan adalah : 

1. Diduga variabel positioning yang terdiri dari penentuan posisi 

menurut atribut (X1), penentuan posisi menurut manfaat (X2), 

penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan (X3), penentuan 

posisi menurut pemakai (X4), penentuan posisi menurut pesaing 

(X5), penentuan posisi menurut kategori produk (X6), dan 

penentuan posisi harga (X7), berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap kepuasan pelanggan (Y) yang 

mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen (Z) produk 

“Speedy” PT. Telkom Kandatel Malang pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

2. Diduga variabel positioning yang terdiri dari penentuan posisi 

menurut atribut (X1), penentuan posisi menurut manfaat (X2), 

penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan (X3), penentuan 

posisi menurut pemakai (X4), penentuan posisi menurut pesaing 

(X5), penentuan posisi menurut kategori produk (X6), dan 

penentuan posisi harga (X7), berpengaruh secara parsial (sendiri-

sendiri) terhadap kepuasan pelanggan (Y) yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi konsumen (Z) produk “Speedy” PT.Telkom 

Kandatel Malang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang.
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3. Diduga variabel positioning penentuan posisi harga (X7), 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan (Y) yang 

mempengaruhi pembentukan persepsi konsumen (Z) produk 

“Speedy”   PT. Telkom Kandatel Malang pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan dilakukan 

oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai penguat 

dan sebagai bukti nyata dalam penulisan. Adapun lokasi dalam penelitian ini 

adalah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang terletak di Jl. MT. 

Haryono No. 165 Malang.

2. Jenis Penelitian

Untuk dapat memilih jenis atau rancangan penelitian yang akan digunakan, 

maka peneliti harus melihat beberapa aspek antara lain, tujuan penelitian, sifat 

masalah yang akan dikerjakan dan berbagai alternatif yang mungkin digunakan. 

Apabila tujuan penelitian telah dipersepsikan, maka penelitian itu telah 

mempunyai ruang lingkup dan arah yang jelas. Kemudian sifat masalah akan 

memainkan peranan utama dalam menentukan cara-cara pendekatan yang cocok 

yang selanjutnya akan menentukan cara-cara pendekatan yang cocok yang 

selanjutnya akan menentukan jenis atau rancangan penelitian.

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

explanatory. Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:4) penelitian eksplanatory 
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atau penelitian penjelasan adalah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan kausal dan pengujian hipotesis.  

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup manajemen pemasaran mengenai 

penerapan positioning yang terdiri dari penentuan posisi menurut atribut, 

penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut 

penggunaan/penerapan, penentuan posisi menurut kategori produk, dan penentuan 

posisi mutu/harga dan kepuasan pelanggan terhadap pembentukan persepsi 

konsumen produk “Speedy” PT. Telkom Kandatel Malang pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

4. Populasi dan Sampel

4.1. Populasi 

Arikunto (2006:130) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian. Populasi atau universe merupakan jumlah keseluruhan dari unit 

analisa yang ciri-cirinya akan diduga, Singarimbun dan Efendi (1995:152). Dalam 

hal ini, populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif (belum lulus) 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun akademik 2007-2008 

yang menggunakan produk “Speedy” PT. Telkom Kandatel Malang. Jumlah 

seluruh mahasiswa aktif (belum lulus) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang tahun akademik 2008-2009 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 

berikut ini:
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Tabel 3.1

Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Tahun Akademik 2008-2009
No

.

Jurusan/Program Jumlah Mahasiswa

1. D3 Akuntansi 129
2. S-1 Akuntansi 1430
3. S-1 Akuntansi (Internasional) 56
4. S-1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 783
5. S-1 Manajemen 1375
6. S-1 Manajemen (Internasional) 9
Jumlah mahasiswa seluruh jurusan/program 3782
Sumber: Recording FE UB Malang, 2009

4.2. Sampel

Sampel dalam Arikunto (2006:131) adalah sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti. Dengan demikian sampel dapat didefinisikan sebagai bagian dari 

populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. Dalam 

penelitian ini jumlah mahasiswa yang menggunakan layanan akses internet 

“Speedy” tidak dapat diketahui sehingga, untuk populasi yang jumlahnya belum 

diketahui secara pasti, jumlah atau ukuran sampel ditetapkan dengan rumus 

Malholtra yang menyatakan bahwa jika sampel yang diteliti jumlahnya tidak 

terhingga, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 4 atau 5 (empat atau lima) 

kali jumlah sub variabel atau atribut yang ditetapkan dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini jumlah sub variabel atau atribut yang digunakan berjumlah 

25 butir, sehingga perhitungan jumlah atau ukuran sampel dalam penelitian ini 

adalah 4 × 25 = 100 responden. 
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3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling 

(penarikan sampel secara tidak acak) karena pemilihan dilakukan dengan 

mempertimbangkan asumsi bahwa sampel yang dipilih dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling, yaitu pengambilan elemen-elemen sampling yang 

dilakukan bersifat tidak acak melainkan dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu, dengan kriteria yang digunakan sehingga sampel tersebut 

representatif atau mewakili populasi. Purposive sample dalam Arikunto 

(2006:139) dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan/kriteria tertentu. Agar 

sampel yang dipilih tersebut dapat memberikan tanggapan yang baik terhadap 

produk yang diteliti, maka kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini 

didasarkan atas lamanya konsumen menggunakan produk Telkom “Speedy” dan 

jumlah uang saku yang diterima mahasiswa per bulan.

Dalam penelitian ini populasi yang dipilih menjadi sampel adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang tahun akademik 2008-2009 

dengan kriteria, telah menggunakan produk layanan akses internet “Speedy” 

selama minimal 3 bulan dengan rata-rata uang saku yang diterima per bulan 

minimal Rp.  300.000,00 – Rp. 499.999,00.
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5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan sumbernya adalah 

sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 

mahasiswa fakultas ekonomi Univesitas Brawijaya Malang yang menjadi 

responden penelitian yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data 

ini diperoleh melaui wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh 

responden.

2. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Dengan kata lain, diperoleh tidak secara 

langsung tetapi melalui media perantara, misalnya data literatur, jurnal, 

majalah, hasil dari obsevator lain, dokumen atau arsip perusahaan, 

keterangan-keterangan atau media lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut :

1. Kuesioner (angket), merupakan metode pengumpulan data 

melalui penyebarkan daftar pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan 

meteri penelitian kepada responden yang telah dipilih untuk diteliti. Jenis 

pertanyaannya adalah pertanyaan tertutup yang merupakam pertanyaan 

yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak 

diberi kesempatan memberikan jawaban lain, Singarimbun dan Efendi 



40

(1995:177). Kuesioner diberikan langsung pada responden di lokasi 

penelitian yang bersedia memberikan respon.

2. Wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan 

individual,kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data 

dan keterangan yang dibutuhkan secara lebih mendalam terhadap suatu 

topik.

3. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara 

penggalian teori-teori, baik yang berasal dari literatur maupun dari 

karangan ilmiah yang berhubungan dengan pokok bahasan.

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari arsip-arsip tertulis yang berasal 

dari lembaga tertentu sebagai pelengkap dari data-data yang telah 

diperoleh dengan metode lain. 

7. Variabel Peneltian 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

nilai, Sekaran (2006:115). Variabel menjadi obyek penelitian dan merupakan 

faktor-faktor yang berperanan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Dari 

variabel-variabel yang ada, maka dapat dibuat definisi operasional yang 

merupakan suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel.

3.7.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian
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Setelah diidentifikasi dan diklasifikasi, maka variabel perlu diberi definisi 

operasional. Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

yang dapat diamati, Marzuki (2005:45). Definisi operasional dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :

A. Variabel Bebas / Eksogen (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7)

Variabel bebas/variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, entah secara positif atau negatif, Sekaran (2006:117). 

Variabel independen merupakan variabel tidak terduga sebagai penyebab atau 

pendahulu variabel lain, dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independen adalah penentuan positioning. Adapun variabel-variabel 

penentuan positioning antara lain:

1. Penentuan posisi menurut atribut (X1) 

Perusahaan  memposisikan Telkom “Speedy” berdasarkan keunggulan 

atribut produk yang dimiliki. 

a. “Speedy” pelopor layanan akses internet dengan basis ADSL 

(dapat menyalurkan data dan suara secara bersamaan/ simultan 

melalui satu saluran telepon rumah) (X1.1)

b. Keamanan lebih terjamin karena setiap pelanggan mendapat 

password untuk melakukan koneksi internet (X1.2)

2. Penentuan posisi menurut manfaat (X2)

Penentuan posisi Telkom “Speedy” sebagai leader dalam manfaat yang 

dimiliki.

a. Dapat mengakses internet dengan cepat dan mudah (X2.1)
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b. Saluran telepon dapat digunakan secara bersamaan sengan 

fasilitas akses internet  (X2.2)

c. Satu line akses internet “Speedy”  dapat dibagi untuk beberapa 

PC Client dalam satu rumah atau kantor (X2.3)

3. Penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan (X3)

Penentuan posisi produk sebagai alternatif yang terbaik untuk situasi 

pemakaian atau aplikasi tertentu.

a. Layanan pemasangan/instalasi baru tidak rumit (X3.1)

b. Akses internet  jarang mengalami gangguan (X3.2)

c. Layanan Customer service 147 ramah dan cepat tanggap (X3.3)

4. Penentuan posisi menurut pemakai (X4)

Produk diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok pemakai 

tertentu.

a. Telkom “Speedy”  cocok digunakan di rumah  (X4.1)

b. Pengguna internet dalam volume besar dengan kecepatan tinggi 

(X4.2)

c. SOHO (small ofice-home office) sebagai pengguna internet 

(X4.3)

5. Penentuan posisi menurut pesaing (X5)

Di sini produk memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada 

pesaingnya.

a. Akses “Speedy” menggunakan kabel sehingga lebih handal 

(X5.1)
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b. Area  jangkauan Telkom “Speedy” lebih luas (X5.2)

6. Penentuan posisi menurut kategori produk (X6)

Produk diposisikan sebagai pemimpin di suatu kategori produk. 

a. Akses internet dengan kecepatan tinggi mencapai 384 

kbps(X6.1)

b. Infrastruktur handal sehingga koneksi konstan dan stabil (X6.2)

c. Koneksi akses internet 24 jam non stop  (X6.3)

7. Penentuan posisi mutu/harga (X7)

Perusahaan berusaha menciptakan kesan/citra berkualitas tinggi dengan 

harga yang terjangkau.

a. Tarif/harga fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan (X7.1)

b. Penetapan harga murah sesuai paket (X7.2)

c. Promosi harga dan diskon (X7.3)

B. Variabel Terikat / Endogen (Y)

Variabel endogen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

merupakan variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh 

variabel yang mendahuluinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah kepuasan pelanggan (Y) terhadap produk  Telkom “Speedy” 

pada PT. Telkom Kandatel Malang. 

1. Kepuasan Pelanggan (Y)
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Merupakan keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen produk 

Telkom “Speedy” atas layanan yang diberikan PT. Telkom setelah 

mereka menggunakannya. 

a. Selama menggunakan Telkom “Speedy”, saya merasa puas atas 

pelayanan yang diberikan oleh PT. Telkom Kandatel malang (Y1).

b. Saya akan merekomendasikan  Telkom “Speedy” kepada orang 

lain agar menggunakan layanan akses internet Telkom “Speedy” 

(Y2).

c. Saya mempunyai keinginan untuk tidak berpindah ke layanan 

akses internet lain (Y3).

C.  Variabel Terikat / Endogen (Z)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah persepsi 

Konsumen (Z) terhadap produk  Telkom “Speedy” pada PT. Telkom Kandatel 

Malang. 

1.    Persepsi Konsumen (Z)

Merupakan proses dimana individu diekspos untuk menerima informasi, 

memperhatikan informasi tersebut, dan memahami informasi mengenai 

produk “Speedy”.

a. Tahap exposure (Z1)

Setelah menggunakan layanan internet “Speedy”, anda lebih mengerti 

dan mengetahui mengenai akses internet “Speedy”.

b. Tahap perhatian (Z2)
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Setelah menggunakan layanan internet “Speedy”, ada keinginan untuk 

terus menggunakan layanan ini.

c. Tahap pemahaman (Z3)

Layanan internet “Speedy” yang anda gunakan sesuai dengan 

informasi karakteristik layanan internet yang anda terima sebelumnya. 

3.7.2 Identifikasi Variabel Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis, maka peneliti 

menyusun variabel, indikator dan item penelitian dalam sebuah tabel. Dengan 

begitu penyusunan kuesioner dalam penelitian juga akan lebih mudah.  Variabel, 

indikator dan item penelitian dapat ditunjukkan dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Variabel, Indikator dan Item Penelitian

No
.

Variabel Indikator Item

1. Posisi menurut 
atribut (X1)

 Pelopor 
(X1.1)

 Keamanan 
(X1.2)

a. “Speedy” pelopor layanan 
akses internet dengan basis 
ADSL (dapat menyalurkan 
data dan suara secara 
bersamaan/ simultan melalui 
satu saluran telepon rumah) 
(X1.1)
d. Keamanan 
lebih terjamin karena setiap 
pelanggan mendapat 
password untuk melakukan 
koneksi internet (X1.2)

2. Posisi menurut 
manfaat (X2)

 Akses cepat 
(X2.1)

 Multi 

a. Dapat melakukan akses 
intenet dengan cepat dan 
mudah (X2.1)
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fungsi (X2.2)
 Dapat 

dibagi (X2.3)

b. Saluran telepon rumah 
dapat digunakan bersamaan 
dengan fasilitas akses internet 
(X2.2)
c. PT. Telkom mengijinkan 
pelanggan “Speedy” untuk 
membagi satu line akses ke 
beberaoa PC Client dalam satu 
rumah atau kantor (X2.3)

3. Menurut 
penggunaan/ 
penerapan (X3)

 Layanan 
pasang baru tidak 
rumit (X3.1)

 Jarang 
gangguan (X3.2)

 Customer 
Service ramah 
(X3.3)

a. Layanan 
pemasangan/instalasi baru 
tidak rumit dan memuaskan 
(X3.1)
b. Akses internet  jarang 
mengalami gangguan (X3.2)
c. Layanan Customer 
service 147 ramah dan cepat 
tanggap (X3.3)

4. Menurut 
pemakai (X4) 

 Cocok 
digunakan di 
rumah (X4.1)

 Pemakai 
internet  volume 
besar dengan 
kecepatan tinggi 
(X4.2)

 SOHO 
(small ofice-
home office), 
(X4.3)

a. Cocok digunakan untuk 
pengguna internet aktif di 
rumah  (X4.1)
b. Tepat untuk pengguna 
internet dalam volume besar 
dengan kecepatan tinggi dan 
koneksi stabil (X4.2)
c. Sesuai untuk SOHO 
(small ofice-home office (X4.3)

5. Menurut pesaing 
(X5)

 Menggunak
an kabel (X5.1)

 Jangkauan 
luas (51.2)

a. Telkom “Speedy” 
menggunakan kabel sehingga 
lebih handal (X5.1)
b. Jangkauan/area 
pemasangan akses internet 
“Speedy” lebih luas (X5.2)

6. Menurut 
kategori produk 
(X6)

 Kecepatan 
tinggi (384kbps) 
(X6.1)

 Konstan 
dan stabil (X6.2)

a. Akses internet dengan 
kecepatan tinggi mencapai 384 
kbps(X6.1)
b. Infrastruktur handal 
sehingga koneksi konstan dan 
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 Akses 
internet tetap 
(Dedicated 
internet) (X6.3)

stabil (X6.2)
c. Dengan akses internet 
tetap menjamin koneksi akses 
internet 24 jam non stop  (X6.3)

7. Harga (X7)  Tarif 
fleksibel (X7.1)

 Penetapan 
harga murah 
(X7.2)

 Promosi 
harga dan diskon 
(X7.3)

a. Tarif/harga fleksibel bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan 
(X7.1)
b. Penetapan harga murah 
sesuai paket (X7.2)
c. Promosi harga dan diskon 
(X7.3)

8. Kepuasan 
Pelanggan (Y)

 Puas atau 
tidaknya 
pelanggan setelah 
menggunakan 
produk telkom 
“Speedy” selama 
±6 bulan (Y).

a. Selama menggunakan 
Telkom “Speedy”, saya 
merasa puas atas pelayanan 
yang diberikan oleh PT. 
Telkom Kandatel malang 
(Y1.1).
b. Saya akan 
merekomendasikan  Telkom 
“Speedy” kepada orang lain 
agar menggunakan layanan 
akses internet Telkom 
“Speedy” (Y1.2).
c. Saya mempunyai 
keinginan untuk tidak 
berpindah ke layanan akses 
internet lain (Y1.3).

9. Persepsi 
konsumen (Z)

 Tahap exposure 
(Z1.1)

 Tahap perhatian 
(Z1.2)

 Tahap 

a. Setelah menggunakan 
layanan internet “Speedy”, 
anda lebih mengerti dan 
mengetahui mengenai akses 
internet “Speedy” (Z1.1)
b.  Setelah menggunakan 
layanan internet “Speedy”, ada 
keinginan untuk terus 
menggunakan layanan ini (Z1.2)

c. Layanan internet 
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pemahaman (Z1.3) “Speedy” yang anda gunakan 
sesuai dengan informasi 
karakteristik layanan internet 
yang anda terima sebelumnya 
(Z1.3)  

Sumber : Data diolah, 2008

8. Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. 

Skala ini digunakan untuk mengukur variabel-variabel baik variabel bebas 

maupun variabel terikat, yang menggunakan interval penelitian setiap jawaban 

responden dengan skor angka 1 sampai 5. Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial dengan gradasi dari sikap positif sampai sangat negatif. 

Pemberian bobot skor dalam skala Likert adalah sebagai berikut:

 Sangat setuju diberi skor : 5
 Setuju diberi skor : 4
 Netral diberi skor : 3
 Tidak Setuju diberi skor : 2
 Sangat Tidak Setuju diberi skor : 1

3.9 Teknik Analisis Data
   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik analisis data, yaitu:

1. Analisa kualitatif

Teknik analisa ini merupakan teknik yang tidak berupa angka namun, 

berupa penjabaran (penggambaran) menurut referensi atau teori-teori yang 

ada, yang didapat dari literature-literatur yang digunakan oleh peneliti.

2. Analisa kuantitatif
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Data dari hasil analisis ini berupa angka-angka yang merupakan cerminan 

dari jawaban responden yang diperoleh melaui kuesioner yang telah 

disebarkan oleh peneliti. Metode analisis ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menginterprestasikan data 

yang berupa angka-angka tersebut.

3.10 Uji Instrumen Penelitian

Untuk mengetahui reliabilitas dan validitas dari variabel-variabel yang diteliti 

maka digunakan teknik pengujian sebagai berikut:

3.10.1 Uji Validitas

Validitas atau keabsahan menyangkut pemahaman mengenai kesesuaian 

antar konsep dengan kenyataan empiris. Validitas, merupakan kesesuaian konsep 

pengukuran tersebut dengan fakta dilapangan. Validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian 

yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid atau tidaknya suatu item 

instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product  

moment Pearson dengan level signifikasi 5% dengan nilai kritisnya dimana r 

dapat dirumuskan dengan rumus Singarimbun dan Efendi (1995:137), sebagai 

berikut:

= ( )-(  ) -( ) -( )rxy N XY X Y NX2 X 2NY2 Y 2

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi 
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N = banyaknya sampel

X = skor butir 

Y = skor total 

Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka 

dinyatakan valid dan sebaliknya bila lebih besar dari 5% dinyatakan tidak valid. 

3.10.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah tingkat kemantapan atau konsistendi suatu alat ukur. Alat 

yang mantap dengan sendirinya:

a. Dapat diandalkan (dependability)

b. Hasil pengukurannya bisa diramalkan (predictability)

c. Dapat menunjukkan tingkat ketepatan

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrument dapat dikatakan 

andal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau 

lebih. Untuk menguji reliabilitas digunakan Alpha Cronbach dengan rumus 

(Arikunto, 2006:196), yaitu:

Keterangan:
r11 = reliabilitas instrument

 k   = banyaknya butir

= jumlah varians butir
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 = varians total

Menentukan kriteria indeks reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas

No
.

Interval Kriteria

1. < 0.200 Hubungan dapat diangap 
tidak ada.

2. 0.20 – 0.40 Hubungan ada tetapi renah
3. 0.40 – 0.70 Hubungan cukup
4. 0.70 – 0.90 Hubungan tinggi 
5. 0.90 – 1.00 Hubungan sangat tinggi

Sumber: Sarwono, Jonathan: Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif 
(2006:150)

Perhitungan ini akan dihitung dengan menggunakan komputer program 

SPSS for windows Release 13.00.

3.11 Metode Analisis Data

Menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode ini dapat 

dilakukan dengan cara data yang berupa angka diolah dengan anaisa kuantitatif 

kemudian diinterprestasikan secara kualitatif.

3.11.1  Path Analysis

Path Analysis atau analisis jalur  ini digunakan untuk menguji besarnya 

sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pasa setiap diagram 

jalur dari hubungan kausal antara variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y 

serta dampaknya kepda Z (Riduwan, Achmad 2007:115).  Analisis korelasi dan 

regresi merupakan dasar dari perhitungan koefisien analisis jalur. Kemudian, 
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dalam perhitungan digunakan jasa komputer berupa software dengan program 

SPSS for Windows Version 13.

Langkah-langkah menguji path analysis sebagai berikut (Riduwan, Achmad 

2007:115) :

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural

2. Menghitung koefisien jalur yang didasarkan pada koefisien regresi

a. Gambar diagram jalur lengkap, menentukan sub-sub strukturnya 

dan merumuskan persamaan struktural yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Hipotesis merupakan naik turunnya variabel endogen yang 

dipengaruhi secara signifikan oleh variabel eksogen.

b. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah 

dirumuskan. Menghitung koefisien regresi untuk struktur yang telah 

dirumuskan.

3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan)

Uji secara keseluruhan hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

: = =…= ≠Ha ρyx1 ρyx2 ρyxk 0

:Ho = =…= =ρyx1 ρyx2 ρyxk 0

a. Kaidah signifikansi secara manual : menggunakan tabel F

= ( - - ) ( - )F n k 1 Ryxk2k 1 Ryxk2
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Keterangan:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel eksogen

Ryxk2= R square

Jika F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak artimnya signifikan dan 

jika Fhitung ≤ F tabel, maka Ho diterima artinya tidak signifikan.

b. Kaidah pengujian signifikansi : program SPSS

• Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ nilai probabilitas Sig, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.

• Jika nilai probabilitasnya 0,05 ≥ nilai probabilitas Sig, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

4. Menghitung koefisien jalur secara individu

Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik.

5. Meringkas dan menyimpulkan

3.11.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum diuji dengan persamaan regresi berganda akan dilakukan terlebih 

dahulu apakah persamaan yang telah diasumsikan tidak terjadi antar variabel 

bebas atau memenuhi syarat BLUE (best linier unbiased estimated) atau untuk 

memperoleh persamaan yang tidak bias dan efisien dari suatu persamaan regresi 

denganmenggunakan metode penafsiran kuadrat terkecil biasa atau OLS 
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(Ordinary Least Square), maka akan menggunakan beberapa asumsi klasik 

sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Multikolinearitas

Multicollinearity atau multtikolinearitas merupakan suatu keadaan adanya 

korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Metode yang 

digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas adalah membandingkan 

Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi bila nilai 

VIF lebih dari 10 (VIF>10) dan nilai Tolerance lebih dari 1. Menurut Santoso 

(2001:368), besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut :

= ( -  )VIF 1 1 R2XT    atau  = VIF 1TOLERANCE

Dimana:

R2  : koefisien determinasi

XT   : hubungan korelasi secara parsial

Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah apabila VIF<10  dan 

angka tolerance<1. Cara yang dapat digunakan dalam menanggulangi gejala 

multikolinieritas yaitu dengan mengeluarkan salah satu atau lebih variabel yang 

diduga menunjukkan gejala Multikolinieritas tersebut.

2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan dimana gangguan 

(disturbance) semuanya mempunyai varians yang sama. Gejala ini mungkin 
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timbul akibat pengamatan data berupa cross-section. Penulisan asumsi ini secara 

matematis adalah sebagai berikut:

( )=E ui σ2   i = 1,2,3,……..N

Untuk menguji kehadiran situasi Heteroskedastisitas,digunakan beberapa 

metode, antara lain metode Park, metode Glesjer, metode Goldfield-Qoandt dan 

metode Sperman Rank Correlation. Dalam penelitian ini digunakan metode 

Glesjer yaitu, metode yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute 

dari ei (kesalahan pengganggu estimasi) terhadap variabel-variabel bebas yang 

diperkirakan memiliki hubungan yang erat. Residual dikuadratkan yang diperoleh 

melalui hasil regresi. Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

= + +e α βi v

Ada tidaknya heteroskedastisitas ditentukan oleh nilai β.

Rule of Thumb yang digunakan adalah bila nilai t-hitung > ttabel, berarti terjadi 

heteroskedastisitas, namun sebaliknya apabila nilai t-hitung < ttabel maka akan terjadi 

homoskedastisitas.

3. Uji Asumsi Normalitas

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari 

variabel random yang kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal 
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adalah yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian ini 

merupakan jenis distribusi normal maka, dalam penelitian ini dilakukan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

H0 : F(X) = F0(X) dengan F(X) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh 

sampel, dan F0(X) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

Ha : F(X) ≠ F0(X) atau distribusi populasi tidak normal. Pengambilan keputusan:

 Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima.

 Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak.

11.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena 

penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

atribut apa diantara variabel bebas yang dominan dan memberi sumbangan 

terhadap pengambilan keputusan konsumen serta mengetahui pengaruh antara 

satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Perumusan model 

analisis regresi dapat digunakan dalam penelitian adalah:

Y = a + b1Xi + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e (unstandardized)
Y = b1Xi + b2X2 + b3X3 + b4X4 (standardized)
Keterangan:

Y  : Keputusan pembelian/variabel dependen
X1, X2, X3, X4 : variabel independen (produk, harga, promosi, saluran 

distribusi)
a      : Konstanta
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b1, b2, b3, b4    : koefisien regresi
e      : Standart error (unsure pengganggu)

3.12 Pembuktian Hipotesis

a. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk menguji tingkat signifikasi pengaruh variabel-

variabel bebas (Xi) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y). 

tahapan dalam uji F, yaitu:

 Merumuskan hipotesis

H0 : β1,β2,β3,…..βi = 0

Berarti variabel-variabel bebas secara keseluruhan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Ha : β1,β2,β3,…..βi ≠ 0

Berarti variabel-variabel bebas secara keseluruhan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan 

Ftabel, atau dengan cara membandingkan nilai signifikansi F dengan 

signifikansi 5% (0,05). Kriteria penolakan hipotesis atas dasar signifikansi 

pada taraf nyata adalah sebagai berikut :

 Bila Fhitung > Ftabel atau nilai signifikansi F<0,05, maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Artinya variabel-variabel independen (X) secara 

bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y).
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 Bila Fhitung < Ftabel atau nilai signifikansi F>0,05, maka H0 diterima 

dan Ha ditolak. Artinya variabel-variabel independen (X) secara 

bersama-sama (simultan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (Y).

Nilai Fhitung dicari dengan rumus (Rangkuti, 2002:165):

/ - / - -FhitR2 K1 R2 n k 1

Keterangan:

F : pendekatan distribusi normal

R2 : koefisien determinasi berganda

K  : jumlah variabel bebas

n  : jumlah sampel

b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Rumus uji t adalah:

=t biSbi

Dimana :

bi      : koefisien regresi

     Sbi   : standard error koefisien regresi

Tahap dalam uji t adalah:

 Merumuskan hipotesis
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H0 : βi = 0, berarti variabel bebas/indepeden (Xi) tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat/variabel dependen 

(Y).

Ha : βi ≠ 0, berarti variabel bebas/ indepeden (Xi) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat/variabel dependen (Y).

 Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel

Hipotesis nol akan diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai 

berikut :

thitung < ttabel : berarti H0 diterima dan Ha ditolak, yang arinya variabel 

independen yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen.

thitung > ttabel : berarti Ha diterima dan H0 ditolak, yang arinya variabel 

independen yang diuji secara nyata memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

BAB IV
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum PT. TELKOM

1.1. Sejarah Singkat PT. TELKOM

PT. TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak 

dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Pada 

awalnya PT. TELKOM bernama “POST EN TELEGRAAFDIENST” yang 

didirikan pada tahun 1884. Saat itu Indonesia masih berada dibawah 

pemerintahan Belanda, sehingga badan usaha tersebut diselenggarakan oleh 

swasta. Pada tahun 1906 badan usaha tersebut dirubah menjadi “POST,  

TELEGRAAF EN TELEFOONDIENST” (PTT) yang kemudian lebih dikenal 

dengan PTT-Dienst. Pada tahun 1931 badan usaha tersebut ditetapkan sebagai 

Perusahaan Negara. Selanjutnya pada tahun 1960, Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tentang 

persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dan dengan PERPU No. 240 tahun 

1961 berubah menjadi PN POS DAN TELEKOMUNIKASI.

Setelah mengadakan peninjauan kembali, lapangan usaha PN POS DAN 

TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang dengan pesat. Berdasarkan hasil 

peninjauan tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 dan 30 

tahun 1965, PN POS DAN TELEKOMUNIKASI dipecah menjadi dua yaitu 

“Perusahaan Negara Pos dan Giro” dan “Perusahaan Negara telekomunikasi”.

Selanjutnya mulai tanggal 28 April 1970 berdasarkan SK Menteri 

Perhubungan No. 129/U/1970 PN TELEKOMUNIKASI berubah menjadi 
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“PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI” yang disingkat menjadi 

PERUMTEL. Keberadaan PERUMTEL dikukuhkan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 36 tahun 1974 yang menetapkan PERUMTEL sebagai 

penyelenggaraan telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi 

dalam negeri maupun luar negeri. 

Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk 

membeli seluruh saham PT. Indonesia Satellite Corporation (INDOSAT) yang 

saat itu masih berstatus perusahaan asing dibawah American Cable and Radio 

Coorporation, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan 

perundangan Negara bagian Delaware, Amerika Serikat yang memberikan jasa 

hubungan telekomunikasi luar negeri. PT INDOSAT sebuah perusahaan swasta 

yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing kemudian berubah 

statusnya menjadi BUMN berbentuk PERSERO. Penyertaan modal Negara 

Republik Indonesia atas saham PT INDOSAT tersebut dituangkan dalam 

Peratuan Pemerintah No. 52 tahun 1980. Untuk dapat meningkatkan pelayanan 

jasa telekomunikasi bagi masyarakat umum, dikeluarkanlah Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 1980, sebagai tindakan perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No. 22 Tahun 1974 dengan menetepkan PERUMTEL sebagai 

badan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan PT INDOSAT 

sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan 

telekomunikasi luar negeri.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya percepatan 

pembangunan telekomunikasi. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 
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25 Tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991, menetapkan pengalihan bentuk 

Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 

Sejak saat itu berdirilah Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi 

Indonesia atau dengan sebutan TELKOM. 

Pada tahun 1995 Telkom sukses melakukan penawaran umum perdana 

sahamnya (Initial Public Offering/IPO), dan sejak saat itu saham TELKOM 

tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya (BES), New York Stock 

Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). 

1.2. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

1.2.1. Visi PT. TELKOM

Visi TELKOM adalah “To Become a Leading InfoCom Player in the Region” 

Menjadi Leading Player adalah berarti TELKOM berupaya menguasai pangsa 

pasar (market share) mayoritas sehingga selalu unggul di dalam persaingan usaha 

yang semakin ketat, mampu mengendalikan bisnis telekomunikasi sekaligus menjadi 

pemimpin bagi komunitas bisnis pertelekomunikasian di tingkat regional, mampu 

meraih pertumbuhan bisnis secara signifikan, dan mampu memberikan kontribusi 

maksimum terhadap pendapatan nasional perusahaan.

InfoCom Player mengandung makna bahwa penyedia layanan informasi dan 

komunikasi yang meliputi ragam layanan PMVIS (Phone, Mobile, View, Internet, 

dan Service). Sedangkan Region mempunyai makna bahwa secara umum kawasan 

Asia Tenggara, Asia dan kawasan Asia Pasifik dimana TELKOM menjadi salah satu 

komunitasnya.
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1.2.2. Misi PT. TELKOM

1. Memberikan layanan "One Stop InfoCom" dengan kualitas yang 

prima dan harga kompetitif, yaitu TELKOM menjamin bahwa pelanggan 

akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk yang 

berkualitas, jaringan yang berkualitas, dengan harga yang kompetitif. 

2. Mengelola Usaha melalui cara yang terbaik dengan 

mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan 

teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling 

menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis.

1.2.3. Budaya PT. TELKOM

Budaya PT. Telkom adalah Budaya Korporasi The TELKOM Way 135 yang 

merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan untuk meneguhkan hati, 

merajut pikiran dan menyerasikan langkah semua insan PT. TELKOM dalam 

menghadapi persaingan bisnis infoCom. Adapun Budaya  Korporasi The TELKOM 

Way 135 mencakup:

1) 1 (satu) asumsi dasar yang disebut 

Asumsi dasar adalah tanggapan ataupun pandangan dasar 
yang menentukan bagaimana insan PT. TELKOM 
mempersepsikan, berpikir, dan merasakan sesuatu. Dalam 
model budaya korporasi PT. TELKOM, Committed 2 U adalah 
asumsi dasar dan keyakinan yang senantiasa harus diteguhkan 
oleh setiap insane PT. TELKOM di dalam “hati” mereka. 
Bahwa hanya dengan memberikan yang terbaik kepada 
stakeholders-lah, perusahaan bisa mempertahankan 
kelangsungan hidupnya. Asumsi dasar yang disebut Committed 
2 U meliputi:

a) Kami selalu fokus kepada pelanggan.
b) Kami selalu memberikan pelayanan yang prima 
dan mutu produk yang tinggi serta harga yang kompetitif.
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c) Kami selalu melaksanakan segala sesuatu melalui 
cara-cara yang terbaik.
d) Kami selalu menghargai karyawan yang proaktif 
dan inovatif dalam peningkatan produktivitas dan kontribusi 
kerja.
e) Kami selalu berusaha menjadi yang terbaik. 

2) 3 (tiga) nilai-nilai inti, yang terdiri atas:
a) Customer Value
b) Excellent Service
c) Competent People

Yang dimaksud nilai inti tersebut adalah apa yang 
dianggap penting, apa yang terbaik atau apa yang 
berharga. Ketiga nilai tersebut diatas mengandung arti 
bahwa hanya dengan orang yang kompeten (competent  
people) yang dapat memberikan pelayanan yang istimewa 
(excellent service) dan meningkatkan nilai bagi pelanggan 
(customer value), maka memberikan yang terbaik kepada 
para stakeholders itu bisa tercapai.

3) 5 (lima) Perilaku, yang meliputi:
a) Stretch the Goals, adalah rentangkan tujuan ke luar 
dari batas-batas yang biasa/normal. Dalam lingkungan 
usaha yang kompetitif, dengan langkah ini TELKOM bisa 
tumbuh menjadi perusahaan yang terbaik.
b) Simplify, adalah penyederhanaan yang perlu 
dilakukan, mengingat semangat maupun iklim birokrasi 
belum terkikis habis dari TELKOM. Tanpa langkah ini sulit 
membayangkan TELKOM memiliki kecepatan yang 
diperlukan untuk merespon pasar, memecahkan masalah, 
mengambil keputusan berkomunikasi.
c) Involve Everyone, adalah melibatkan setiap orang 
merupakan kebutuhan untuk membangun sinergi dan 
terbentuknya kerja tim yang kuat.
d) Quality is My Job, adalah menjadikan kualitas 
sebagai pekerjaan semua insan TELKOM. Dalam iklim 
kompetisi, kualitas produk dan pelayanan merupakan 
jaminan penting untuk bisa bersaing. Kualitas ini hanya 
mungkin dicapai dengan penggunaan praktik yang baik dan 
indikator kinerja yang terukur.

e) Rewards the Winners, adalah konsekuensi dari 
keberhasilan. Hanya mereka yang telah membuktikan diri 
berhasil dan mereka yang terbaiklah yang harus mendapat 
imbalan yang pantas. Dengan demikian dipastikan kepada 
setiap insan TELKOM bahwa perusahaan menerapkan system 
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dan penghargaan yang tinggi bagi yang terbaik, baik individual, 
unit kerja maupun juga mitra usaha.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

1.3. Logo PT. TELKOM

Logo PT. TELKOM mempunyai arti sebagai berikut:

1. Bentuk Visual Logo: Misi PT. TELKOM yang mantap, 
modern, luwes dan sederhana.
2. Bentuk bulatan dari logo, melambangkan keutuhan wawasan, 
ruang gerak TELKOM secara Nasional dan Internasional yang 
dipersatukan oleh telekomunikasi.
3. Warna biru tua dan biru muda bergradasi, melambangkan 
teknologi telekomunikasi yang tinggi atau canggih yang terus 
berkembang dalam suasana masa depan yang gemilang
4. Garis-garis tebal dan tipis yang mengesankan gerak 
pertemuan yang beraturan, menggambarkan sifat komunikasi dan 
kerjasama yang selaras secara berkesinambungan dan dinamis.
5. Tulisan INDONESIA dengan huruf Fatura Bold Italic, 
menggambarkan kedudukan perusahaan TELKOM sebagai pandu 
Bendera Telekomunikasi Indonesia (Indonesian Telecommunication 
Flag Carrier).
6. Bentuk huruf yang dipakai mencerminkan karakter modern, 
kokoh, berwibawa, namun tetap sederhana dan mudah dibaca.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

1.4. Maskot PT. TELKOM
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Maskot PT. Telkom adalah lebah biru yang dikenal dengan sebutan Be Bee, maskot 

Be Bee tersebut memiliki 5 (lima) bagian yaitu mahkota, antena, mata, sayap, dan 

tangan yang mempunyai makna sebagai berikut :

1. Mahkota sebagai tanda kemenangan

2. Antena lebah sensitif terhadap keadaan dan segala perubahan

3. Mata yang tajam mencerminkan kecerdasan

4. Sayap melambangkan kelincahan dan kepraktisan

5. Tangan kuning yang memberikan karya yang terbaik

Filosofi Dibalik Sifat dan Perilaku Be Bee
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Lebah termasuk makhluk sosial yang senang bekerja sama, pekerja keras, 

mempunyai kesisteman berupa pembagian peran operasional dan fungsional 

menghasilkan hasil terbaik berupa madu yang bermanfaat bagi berbagai 

pihak. Di habitatnya lebah mempunyai dengung sebagai tanda 

keberadaannya dan loyal terhadap kelompok berupa perlindungan bagi 

koloninya, maka lebah akan menyerang bersama bila diganggu. Lebah 

memiliki potensi diri yang baik berupa tubuh yang sehat, liat dan kuat 

sehingga bias bergerak cepat, gesit dan efektif dalam menghadapi tantangan 

alam. Lebah berpandangan jauh ke depan dengan merancang bangun sarang 

yang kuat.

1.5. Kebijakan dan Sasaran Mutu PT. TELKOM

1.5.1. Kebijakan Mutu Divisi Regional V Jawa Timur

TELKOM Divisi Regional V memiliki komitmen yaitu menyediakan 

jasa Komunikasi dan Informasi yang bermutu tinggi berupa jasa InfoCom 

dengan menerapkan TELKOM Quality Management System (T-QMS) yang 

merupakan perwujudan budaya kerja dalam rangka meningkatkan mutu secara 

berkesinambungan, dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, karyawan 

dan pemilik perusahaan dengan melibatkan karyawan secara aktif sehingga 

TELKOM Divisi Regional V Jawa Timur menjadi perusahaan jasa 

telekomunikasi terdepan di Jawa Timur.

1.5.2.  Sasaran Mutu Divisi Regional V Jawa Timur
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Sasaran Mutu T-QMS Divisi Regional V Jawa Timur merupakan Target 

dan Indikator World Class Opertor (WCO) Divisi Regional V Jawa Timur 

dan nilai kinerja unit, dengan target pencapaian tahun 2001-2002 yang 

dijabarkan dalam manual mutu Divisi Regional V Jawa Timur.

1.6. Sekilas PT. TELKOM Kandatel Malang

1.6.1. Lokasi Perusahaan

Kantor Daerah Telekomunikasi Malang yang terletak di jalan Ahmad Yani 

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

bawah jajaran PT TELKOM Tbk. Divisi Regional V Jawa Timur. Sejak tanggal 18 

Desember 1995 sesuai dengan keputusan KADIVRE V JATIM Nomor 167/PS. 

150/rES-20/1995, tentang struktur Kandatel Divisi Regional V Jawa Timur, yang 

bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum di 

Kandatel Malang Area.

1.6.2. Struktur Organisasi PT. TELKOM Kandatel 

Malang

Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme 

formal dimana organisasi dikelola. Struktur Organisasi menggambarkan 

pembagian tangung jawab, wewenang dan tugas setiap bagian yang ada di 

perusahaan.Tanggung jawab, wewenang dan tugas tersebut perlu di ketahui 

supaya masing-masing individu yang menduduki jabatan tertentu dapat 

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

pelaksanaan tersebut.
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Dalam menjalankan operasinya PT. TELKOM telah mengelompokkan unit-

unit yang ada dalam organisasi dalam bentuk Divisi. Secara umum divisi-divisi 

tersebut terdiri dari:

1. Divisi Regional I untuk wilayah Sumatra.

2. Divisi Regional II untuk wilayah Jakarta meliputi Jabotabek (Jakarta, 

Tangerang, Bekasi), Serang, Karawang dan Purwakarta.

3. Divisi Regional III untuk wilayah Jawa Barat kecuali Serang, Bogor, 

Karawang dan Purwakarta. 

4. Divisi Regional IV untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY).

5. Divisi Regional V untuk wilayah Jawa Timur.

6. Divisi Regional VI untuk wilayah Kalimantan.

7. Divisi Regional VII untuk Kawasan Timur Indonesia yang meliputi 

wilayah: Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.

Sejak tahun 1996, DIVRE II Jakarta dan DIVRE V Jawa Timur dikelola 

langsung oleh PT. TELKOM, sedangkan 5 DIVRE lainnya dikelola oleh mitra 

KSO sebagai unit-unit terpisah (dikenal sebagai unit KSO). Wilayah layanan 

Divisi Regional V dibagi menjadi 5 Kantor Daerah Telekomunikasi 

(KANDATEL) dan 25 Kantor Cabang Telekomunikasi (KANCATEL) yang terdiri 

dari:

1. Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Madiun, meliputi:

a. Kantor Cabang Telekomunikasi Kediri

b. Kantor Cabang Telekomunikasi Nganjuk
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c. Kantor Cabang Telekomunikasi Ponorogo

d. Kantor Cabang Telekomunikasi Tulungagung

e. Kantor Cabang Telekomunikasi Bojonegoro

f. Kantor Cabang Telekomunikasi Tuban

2. Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Jember, meliputi:

a. Kantor Cabang Telekomunikasi Banyuwangi

b. Kantor Cabang Telekomunikasi Lumajang

c. Kantor Cabang Telekomunikasi Probolinggo

d. Kantor Cabang Telekomunikasi Bondowoso

e. Kantor Cabang Telekomunikasi Situbondo

3. Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Malang, meliputi:

a. Kantor Cabang Telekomunikasi Blitar

b. Kantor Cabang Telekomunikasi Pasuruan

c. Kantor Cabang Telekomunikasi Pandaan

d. Kantor Cabang Telekomunikasi Batu

e. Kantor Cabang Telekomunikasi Kepanjen

4. Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Surabaya Timur, 

meliputi:

a. Kantor Cabang Telekomunikasi Sidoarjo

b. Kantor Cabang Telekomunikasi Mojokerto

c. Kantor Cabang Telekomunikasi Jombang
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5. Kantor Daerah Telekomunikasi (KANDATEL) Surabaya Barat, 

meliputi:

a. Kantor Cabang Telekomunikasi Lamongan

b. Kantor Cabang Telekomunikasi Pamekasan

c. Kantor Cabang Telekomunikasi Bangkalan

d. Kantor Cabang Telekomunikasi Sumenep

e. Kantor Cabang Telekomunikasi Gresik 



Gambar 4.1
 Struktur Organisasi Datel

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008



Sumber data: PT. Telkom, 2008
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Job Description Tiap Tingkat Manajerial 
1) General Manager (GM)

General Manager adalah Kepala Kantor Daerah Pelayanan 
Telekomunikasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Divisi 
Regional V Jawa Timur yang mempunyai wewenang antara lain :

a) GM dibantu oleh Deputy General Manager 
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional, 
penyelenggaraan jasa dan pengolahan perangkat telekomunikasi 
dalam area tertentu.
b) GM menangani tugas-tugas yang bersifat strategi dan 
berorientasi keluar maupun ke dalam untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja di bawahnya secara 
efektif, efisien dan ekonomis.

2) Deputy General Manager
Deputy General Manager mempunyai peran dan tanggung jawab 

sebagai pimpinan operasi. Deputy GM juga bertanggung jawab 
membawahi CATEL Pasuruan, CATEL Pandaan, CATEL Blitar, 
dan CATEL Kepanjen.

3) Unit Performansi
Unit Performansi mempunyai tanggung jawab antara 

lain,yaitu penghubung antar bidang, koordinator, bagian dan dinas 
yang bertugas dalam pelayanan dengan pelanggan. 

Adapun tugas-tugas unit performansi antara lain :
a) Mengatur operasional aktivitas unit performansi.
b) Menyediakan layanan Konsultatif Kepastian Mutu 
bagi unit kerja lain.
c) Mengkoordinir kegiatan Unit Performansi Kandatel 
Malang.
d) Mengevaluasi prosedur dan target pelayanan.
e) Melakukan survey untuk mengetahui kepuasan 
pelanggan terhadap layanan perusahaan.
f) Membuat analisis tentang pelayanan dan kepuasan 
pelanggan.

4) Marketing
Manajer Marketing bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 

Pelayanan Jasa Telekomunikasi dan mengendalikan kelancaran 
operasional pemasaran yang mempunyai tugas-tugas sebagai 
berikut :

a) Merencanakan Promosi JASTEL dan pendistribusian 
JASTEL.
b) Menganalisa dan mengevaluasi Pemasaran Layanan 
Jasa Baru.
c) Merencanakan Pelayanan Purna Jual Jasa 
Telekomunikasi.
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d) Menilai dan melaporkan Tingkat Potensi Demand 
(permintaan) penggunaan jasa Telekomunikasi yang 
berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
e) Mengadakan koordinasi dengan kelompok 
pelayanan khusus dalam melayani pelanggan dan unit kerja. 

5) Ophar Jaringan Akses
Operasi Harian Jaringan Akses bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran operasi dan pemeliharaan jaringan kabel di 
wilayahnya. Manajer Operasi Harian Jaringan Akses mempunyai 
tugas sebagai berikut :

a) Analisa dan evaluasi konfirmasi dan unjuk kerja 
Jaringan Akses, serta peningkatan kompetensi SDM.
b) Perencanaan anggaran dan rehabilitasi serta 
penggambaran Jaringan Akses.

6) Perencanaan Jaringan Akses (Pran Jar Akses)
Perencanaan Jaringan Akses mempunyai wewenang membantu 

General Manager dalam menyusun Bussines Plan Kandatel serta 
penyelenggaraan fungsi manajer umum lainnya. Bagian 
perencanaan terdiri dari:

a) Kelompok Analisa Lingkungan Luar yang bertugas :
 Melakukan analisa ekonomi daerah, yaitu menyusun 
analisa daerah operasi (ADO) dan menganalisa 
pertumbuhan ekonomi. 

b) Analisa Kapasitas Internal yang bertugas :
 Melakukan penilaian kapabilitas fungsi pemasaran, 
fungsi operasi dan fungsi keuangan.
 Melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik 
terhadap pelaksanaan hasil analisa.

c) Kelompok Perencanaan Bisnis yang bertugas :
 Menyusun konsep business plan dan rencana kerja 
Kandatel yang berdasarkan analisa bisnis.
 Melakukan analisa dan merekomendasikan 
pemilihan strategi fungsi.

7) Customer Service
Manajer Customer Service bertugas :
a) Mengelola layanan pasang baru, mutasi, ganti nama, 
dan lain lain.
b) Mengelola layanan pengaduan gangguan dan klaim 
pulsa, menyusun progam dan pemantauan penyelesaian 
pengaduan. 

8) Support
Pada Departemen Support ini terdiri atas : 

a) Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), yang terdiri dari :
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   Sub Bagian Administrasi SDM yang memiliki 
tugas sebagai berikut:

-   Menyelenggarakan tata usaha pegawai, pensiun, dan 
kesekretariatan.

-   Menyelenggarakan tata usaha kesejahteraan, kesehatan dan 
keselamatan kerja sekaligus pengamanan fisik.

 Sub Bagian Data dan Belanja Pegawai yang 
bertugas :

- Mengelola data profil pegawai dan data penilaian kerja.
- Menyusun anggaran dan belanja pegawai.
 Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan SDM 
yang bertugas :

- Menyusun usulan-usulan struktur organisasi dan 
perencanaan posisi.

- Merencanakan kebutuhan dan pengembangan pegawai serta 
penyederhanaan bimbingan karir.

b)Bagian Logistik
Bagian Logistik mempunyai wewenang menyediakan 

dukungan kepada unit-unit kerja Kandatel dalam 
perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, 
pendistribusian dan pengendalian persediaan perangkat 
Telekomunikasi, sarana penunjang dan barang umum. 
Bagian Logistik terdiri dari :
 Sub Bagian Perlengkapan bertugas :

- Menyelenggarakan admministrasi dan pemeliharaan 
perlengkapan secara umum.

- Mengelola kendaraan bermotor dan pergudangan.
 Sub Bagian Pengadaan bertugas :

- Menyelenggarakan pengadaan barang, sarana umum, 
sarana teknik dan jasa serta pengadaan untuk 
pembangunan.

- Membuat surat perintah kerja, surat pesanan, kriteria 
evaluasi yang akan diadakan.

 Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang bertugas :
- Merencanakan pengadaan barang umum dan barang teknik.
- Menyelenggarakan analisa penyusunan anggaran harga 

referensi serta evaluasi anggaran dasar rumah tangga.

9) Keuangan
Bagian keuangan mempunyai wewenang menyediakan 

dukungan finansial pada unit-unit di Kandatel serta 
menyelenggarakan sistem akuntansi sesuai dengan 
kebijaksanaan perusahaan. Bagian keuangan bertugas :
a)Menyelenggarakan pengelolaan kas.
b)Menyelenggarakan penagihan.
c) Menyelenggarakan administrasi piutang usaha.
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d)Menyelenggarakan analisa anggaran biaya.
e) Menyelenggarakan analisa anggaran pendapatan.

10) Unit Pengelola Intelektualitas dan Kemitraan (UPIM)
UPIM mempunyai tanggung jawab menyusun strategi dan 

tahapan pengembangan pelayanan umum dan memelihara unit 
kerja, unit pelayanan umum, menyusun rencana operasi dan 
progam pengembangan telepon umum serta wartel, yang 
bertugas antara lain :

a)  Melaksanakan koordinasi antar fungsi di 
lingkungan Kandatel dalam kaitannya dengan kegiatan 
administrasi SDM dan keuangan.
b)  Memberikan rekomendasi kepada pegawai yang 
akan menerima penghargaan atau hukuman disiplin.
c)  Merekomendasikan tindakan perbaikan mutu 
jaringan PT. TELKOM.
d)  Melaksanakan pengelolaan pemasaran.

11) Network
Departemen Network ini bertanggung jawab atas 

perencanaan sasaran operasi dan pemeliharaan perangkat 
sentral telepon, telegraph, transmisi dan perbaikan perangkat 
Telekomunikasi Kandatel. Departemen Network terdiri dari :

a)  Sub Dinas Sentral.
b)  Sub Dinas Operasi dan pemeliharaan Network.
c)  Sub Dinas Transmisi.
d)  Sub Dinas Catur Daya.

12) Sistem Informasi (SISFO)
Departemen SISFO memiliki tugas-tugas sebagai berikut :
a)  Merancang, memelihara dan melakukan 
pembaharuan sistem aplikasi yang diperlukan unit-unit kerja 
Kandatel.
b)  Memberikan dukungan teknis hardware maupun 
software kepada pengguna.
c)  Meningkatkan Apresiasi dan Kapabilitas SDM 
dalam bidang Sistem Informasi.
d)  Mengelola Administrasi Database.

13) Unit Corporate Customer (UCC)
Pada UCC ini memiliki tugas :
a) Menjadi Mediator antara PT.TELKOM dengan 
pelanggan khusus.
b) Melakukan identifikasi serta melayani seluruh 
kebutuhan calon pelanggan khusus.
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c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan proses 
pelayanan khusus.

14) Unit Payment and Management Billing (UPMB)
Pelimpahan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

struktur organisasi UPMB Kandatel Malang, yaitu :
a)Senior Supervisor payment and Billing Services (area Datel) 

yaitu bertugas untuk mengendalikan, memelihara, dan 
mengembangkan pengelolahan Billing dan Payment yang 
berkualitas, efektif, dan efisien.

b)Officer Analisis dan Ophar Billing bertugas untuk :
 Mengidentifikasi Billing untuk seluruh produk.
 Melakukan analisis kualitas Billing dan menentukan strategi 

kualitas Billing yang akan ditawarkan kepada masing-masing 
unit.

c) Officer Data Account Receivable bertugas untuk :
 Mengidentifikasi jenis dan penyebab utang usaha 

persegmen pelanggan.
 Mengelola penagihan piutang baik langsung maupun 

melalui pihak ketiga.
d)Officer Cash Collection bertugas untuk :

 Mengidentifikasi cara bayar, tanggal bayar, dan tempat 
bayar yang disukai atau dinikmati oleh pelanggan dibuat 
persegmen.

 Melaksanakan dan Mengendalikan progam payment  
agreement.

 Melakukan Cash Collection.


15) UNIT PENGELOLA PELANGGAN REGIONAL 
(UPPR)

UPPR mempunyai tanggung jawab menyusun strategi dan 
tahapan pengembangan pelayanan, informasi, menyusun strategi 
dalam menghadapi kompetitor serta melaporkan kinerja unit setiap 
bulan kepada masyarakat. UPPR mempunyai tugas antara lain :

a) Menyusun administrasi kepegawaian dan laporan 
finansial setiap bulan serta mengendalikan pelaksanaan 
anggaran.
b) Melakukan pengecekan dan pemeliharaan perangkat 
secara rutin.

16) UNIT BISNIS DATA & VALUE ADDED SERVICE 
(VAS)

Unit Bisnis Data & Vas mempunyai tanggung jawab mengelola 
operasi, pemeliharaan serta pengembangan fungsi-fungsi pelayanan 
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untuk produk dan atau jasa yang berasal dari fitur sentral yang 
bukan fitur utama di lingkungan Kandatel Malang.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

1.6.3. Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan dalam suatu perusahan perlu diperhatikan dalam 

hal ini PT. Telkom sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya melalui 

hal-hal sebagai berikut:

1) Gaji dasar

2) Gaji konjungtur (santunan transport, sembako, dll)

3) Gaji posisi / jabatan

4) Reward prestasi

5) Jaminan kesehatan, jamsostek

6) Rumah dan uang perumahan bagi kepala Telkom

7) Cuti tahunan, cuti hamil sampai anak ke-tiga

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008
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1.7. Data & Vas

Struktur Organisasi Bagian Data & Vas

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bagian Data & Vas

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008
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1.8. Produk PT. TELKOM KANDATEL Malang

       Pada intinya PT. TELKOM KANDATEL Malang menjual pulsa yang terdapat 

dalam produk dan jasa PT. TELKOM sebagai berikut :

A. Produk PT. Telkom Kandatel Malang adalah :
1. Pasang Baru Sambungan Telepon (PSB POTS)
2. Telkom Flexi
3. Telkom Net Instan
4. Telkom SLI 007
5. Pasang Baru Wartel
6. Telkom Net Prepaid
7. Telkom Net Home
8. Pasang Baru Warnet
9. Telkom Net Premium
10. Telkom Save
11. Speedy Broadband Access

B. Pelayanan Jasa Telekomunikasi Jaringan Umum Meliputi 
segmen: 

1. Pelanggan Segmen Bisnis
2. Pelanggan Segmen Residental (perumahan, 
pemerintah, TNI, dan POLRI)
3. Pelanggan Segmen Sosial (panti asuhan, 
yayasan, masjid, dll)
4. Telepon Umum, yang terdiri dari :
• TUC (Telepon Umum Coin)
• TUK (Telepon Umum Kartu) Magnetik
• TUMC (Telepon Umum Multi Coin)

C. Macam Jasa Layanan
1. Telepon
2. Komputer (Warnet/Jasa Internet)
D. Fasilitas Tambahan (Fitur)

1. Nada sela
2. Lacak
3. Sandinada
4. Andara (hotline delayed/ angkat dan bicara)
5. Keyword
6. Trimitra
7. Local only
8. Alarm (fitur wake up call)
9. Hunting
10. KLIP (Kenali Langsung Identitas Pemanggil)
11. Telkom memo
12. Telkom SMS
13. Permata (Pertemuan Melalui Telepon Anda)
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14. IN/JAPATI (Intelegent Network/Jaringan 
Pintar Teknologi Informasi).

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008
1.9. Deskripsi Telkom Speedy

Telkom Speedy adalah produk layanan Broadband Access dari PT. Telkom 

dengan basis Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). ADSL dapat 

menyalurkan data dan suara secara bersamaan (simultan) melalui satu saluran 

telepon biasa dengan kecepatan hingga 384 kbps dari modem sampai dengan 

Broadband Reemote Access Server (BRAS).

1.9.1. Pengertian Dunia Broadband

Layanan Broadband Access memungkinkan berbagai akses multimedia 

masa depan dapat dinikmati dengan kualitas serta kenyamanan yang optimal. 

Broadband Access sering disebut dengan akses internet kecepatan tinggi (high 

speed internet access) karena, biasanya mempunyai data kecepatan tinggi. 

Pengguna bisa menjelajahi dunia internet masa depan dengan internet 3 dimensi 

(3D). Aplikasi 3D merupakan layanan terintegrasi yang padat dengan animasi-

video-musik.

Aplikasi-aplikasi lainnya dalam dinia broadband internet di antaranya, 

adalah:

1. Akses internet kecepatan tinggi.

2. Multitask, download file, browsing, akses ke web-

mail pada saat yang bersamaan tetap dengan kecepatan yang nyaman.

3. Steaming media, pengguna dapat menonton high 

quality streaming media  di PC seperti video musik, movie traillers, konser 

musik, siaran televisi, siaran radio dan lain-lain.
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4. Mengoperasikan PC yang tersambung ke akses 

LAN (local area network), misalnya untuk teleworking, SOHO. Aplikasi 

yang mendukung program belajar jarak jauh (distance learning).

5. Aplikasi untuk video converence.

6. Aplikasi untuk online game, home shopping, video 

on demand dan lain-lain.

1.9.2. Target Konsumen Telkom Speedy

Yang sebaiknya memilih layanan akses Speedy adalah:

1. Speedy tepat digunakan oleh pemakai internet 
yang sering mengakses data dalam volume besar dengan 
kecepatan tinggi serta, membutuhkan koneksi internet yang lebih 
stabil.
2. Speedy juga sesuai untuk kawasan perumahan 
(households) yang merupakan pengguna internet secara aktif, 
termasuk SOHO (small office – home office), medium scale 
enterprises, sekolah dan institusi lainnya.
3. Speedy sangat sesuai untuk aplikasi-aplikasi 
dalam bentuk video interaktif dan kecepatan yang tinggi, seperti 
aplikasi permainan secara online (game-online) yang memadukan 
aliran audio dan video (audio and video streaming) hingga 
menjadi sangat smooth dan jernih.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

1.9.3. Keunggulan Telkom Speedy

Beberapa keunggulan Telkom Speedy antara lain :

1. Praktis
Layanan komunikasi suara/fax dan data/internet kecepatan tinggi 
dapat dilakukan pada saat yang bersamaan tanpa saling 
mengganggu (simultan).
2. Koneksi 24 jam
Layanan internet broadband ADSL menyediakan koneksi secara 
terus-menerus selama 24 jam dan 7 hari seminggu serta, mampu 
menyalurkan koneksi dengan kecepatan tinggi.
3. Aman
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Saluran/jalur yang digunakan pengguna speedy digunakan sendiri 
dan tidak dibagi dengan pengguna lainnya (not shared) sehingga, 
keamanan lebih baik. Hal ini penting untuk aplikasi e-business.

4. Kecepatan konstan
Karena infrastruktur tidak terbagi dengan pengguna lainnya maka, 
kecepatan tidak terpengaruh oleh jumlah pelanggan dan 
pertambahan jumlah pelanggan yang akses. Koneksi jauh lebih 
stabil karena masing-masing pengguna mempunyai jalur 
tersendiri ke peralatan multiplexer di sisi Telkom. Pengguna dapat 
menikmati pengalaman akses internet dengan kecepatan 
download sampai dengan 384 kbps.
5. Tarif flat-rate
Pelanggan dapat memilih paket layanan berdasarkan kuota trafik 
internet yang paling sesuai dengan kebutuhan dan penagihan 
dilakukan secara flat setiap bulan. Jika trafik penggunaan 
melebihi kuota yang dipilih maka, harus membayar kelebihan 
sesuai dengan jumlah trafik (dalam megabyte).
6. Karakteristik akses internet
Mempunyai mode transmisi yang bersifat asimetris karena 
berbasis teknologi ADSL maka, kecepatan download bisa lebih 
tinggi dari upload. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik 
kebutuhan akses internet dimana, pengguna internet melakukan 
download yang lebih banyak daripada upload.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

1.9.4. Perangkat Telkom Speedy

Perangkat yang diperlukan pelanggan adalah : 

1. Modem ADSL
2. Splitter/Micro filter
3. PC (personal computer) atau notebook : 
500MHz processor, 128 MB RAM dan dilengkapi aplikasi 
multimedia dan ethernet card/network interface card (NIC). 
Sistem operasi Windows ME/2000/XP, Linux, Mac OS, Solaris.
4. Akses LAN seperti, hub, switch, router bagi 
pelanggan korporasi bila akan digunakan untuk jaringan 
komputer lokal.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008
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1.9.5. Paket Layanan Telkom Speedy

Macam-macam paket layanan speedy adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Macam-Macam Paket Layanan Speedy

Jenis produk
Biaya 
aktivasi (Rp)

Biaya 
langganan/ 
bulan (Rp)

Penggunaan /
bulan 

Biaya 
kelebihan

Speedy Time Based 75.000 200.000 50 jam Rp 25,00 /
menit

Speedy Personal 75.000 200.000 1.000 MB Rp 0,5/KB

Speedy Profesional 75.000 400.000 3.000 MB Rp 0,5/KB

Speedy Office 75.000 750.000 Tanpa batas 
(unlimited)

-

Speedy Warnet 75.000 1.750.000 Tanpa batas 
(unlimited)

-

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

1.9.6. Password Telkom Speedy

Password Speedy adalah karakter rahasia untuk mengakses Speedy yang 

terdiri dari minimal 6 digit maksimal 12 digit. Password adalah sangat rahasia dan 

hanya boleh digunakan oleh pengguna Speedy sendiri di nomor telepon dan 

nomor Speedy yang terdaftar di lembar kontrak berlangganan (form aplikasi) serta 

digunakan sendiri oleh pengguna. Password diberikan oleh Customer Service 

dalam lembar tertutup dan rahasia setelah pelanggan menandatangani kontrak 

berlangganan.



86

Setelah menerima password, segeralah mengganti password tersebut oleh 

pengguna sendiri secara online melalui http://www.telkomspeedy.com. Password 

tersebut akan expired (habis masa berlakunya) setelah dua hari sejak dilakukan 

aktivasi. Dalam melakukan penggantian password ikutilah petunjuk yang tersedia 

dalam situs http://www.telkomspeedy.com dengan sebaik-baiknya. Hindari 

pemilihan nomor password yang mudah ditebak oleh orang lain.

Jika pengguna lupa atau password terlanjur habis masa berlakunya sebelum 

dilakukan penggantian maka, harus datang ke kantor Telkom untuk mendapatkan 

password yang baru dengan bukti membawa kartu pelanggan Speedy atau lembar 

kontrak berlangganan. Pengguna harus memastikan untuk mengingat nomor 

password untuk dapat menikmati koneksi Speedy dengan nyaman.

Agar pengguna dapat terhindar dari penyalahgunaan password oleh orang lain, 

pengguna disarankan untuk menjaga kerahasiaan passwordnya dengan sebaik-

baiknya. Pasword pengguna bersama user name merupakan kunci akses ke 

tagihan speedy untuk :

1. Melakukan koneksi ke jaringan speedy

2. Mengetahui pemakaian speedy secara online 

dengan mengunjungi melalui situs http://www.telkomspeedy.com

1.9.7. Syarat Berlangganan Telkom Speedy

Syarat-syarat untuk berlangganan Telkom speedy adalah :

1. Pelanggan telah memiliki saluran telepon dan 
sudah masuk dalam area yang dilayani speedy.
2. Pelanggan melengkapi data sebagai berikut :

a. Nama lengkap.
b. Kartu identitas (KTP, SIM atau Surat Ijin 
Usaha/NPWP).
c. Alamat pelanggan.

http://www.telkomspeedy.com/
http://www.telkomspeedy.com/
http://www.telkomspeedy.com/
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d. Alamat instalasi/denah lokasi.
e. Bukti kepemilikan rumah/gedung atau 
bukti kontrak/sewa+ surat ijin pengelola rumah atau gedung.
f. Alamat tagihan.
g. Nomor telepon/Flexi/Seluler yang dapat 
dihubungi.
h. Nomor telepon yang digunakan untuk 
speedy (carrier line).
i. Alamat Email.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008
1.9.8. Ketentuan Berlangganan Telkom Speedy

Ketentuan berlangganan Telkom Speedy adalah sebagai berikut :

1. Layanan speedy disediakan hanya kepada pelanggan, 
sebagaimana terdaftar dalam Ketentuan Berlanggan speedy 
masing-masing jenis layanan atau pihak lain yang dianggap telah 
diberikan wewenang oleh pelanggan, dengan demikian pelanggan 
bersedia untuk bertanggung jawab atas segala aktivitas username-
nya dan wajib menjaga kerahasiaan password-nya masing-
masing.
2. Perjanjian maupun penyediaan layanan antara pelanggan 
dengan pihak ketiga lain manapun bukan merupakan tanggung 
jawab dan bukan merupakan bagian dari layanan Telkom.
3. Pelanggan wajib memperhatikan peraturan 
yang berlaku pada setiap situs internet, komunitas, maupun 
layanan lainya dalam bentuk apapun yang diakses melalui 
username-nya serta, memperhatikan kebijakan Telkom sebagai 
penyedia layanan pada situs Telkom di alamat 
http://www.telkomspeedy.com.
4. Pelanggan dengan ini memahami segala 
resiko atas penggunaan atau ketidaksanggupan layanan yang 
disediakan untuk itu, pelanggan bersedia membebaskan Telkom 
dari segala tuntutan ganti rugi maupun tanggung jawab yang 
timbul akibat resiko tersebut.
5. Telkom tidak bertanggung jawab atas 
kualitas layanan sehubungan dengan peralatan serta perlengkapan 
yang digunakan pelanggan untuk menikmati layanan speedy, 
sehubungan dengan ketidak cocokan penggunaan layanan atau 
adanya gangguan yang timbul dari pihak ketiga manapun atau, 
dalam hal dilaksanakannya tindakan pengamanan darurat dan 
peristiwa lainnya yang terjadi diluar kendali Telkom sebagai 
penyedia layanan termasuk jika terjadi bencana alam, kebakaran, 
sabotase, huru-hara, atau perubahan keadaan karena adanya 
peraturan pemerintah.
6. Layanan ini dinikmati pelanggan dengan 
menggunakan peralatan dan perlengkapan yang telah disediakan 

http://www.telkomspeedy.com/
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sebelumnya. Telkom tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 
disebabkan oleh kualitas atau gangguan pada perlengkapan atau 
jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh pelanggan.

7. Guna meningkatkan kualitas yang 
disediakan kepada para pelangganserta demi pengamanan 
jaringan internal, Telkom berhak untuk melakukan perawatan 
secara berkala yang akan diumumkan selambatnya 24 (dua puluh 
empat jam. Telkom juga berhak melakukan tindakan pengamanan 
darurat yang akan diikuti pemberitahuan melalui situs Telkom di 
alamat http://www.telkomspeedy.com dan/atau default email  
masing-masing pelanggan.

8. Dalam hal timbulnya perselisihan akibat 
isi dan pelaksanaan ketentuan ini maka, akan diselesaikan secara 
musyawarah langsung antara pelanggan dan Telkom.

9. Apabila pelanggan dan Telkom tidak dapat 
menyelesaikan perselisihan secara musyawarah maka, pelanggan 
dan Telkom sepakat untuk menempuh jalur hukum dan menunjuk 
Pengadilan Negeri Surabaya sebagai domisili hukum umum dan 
tetap.

10. Telkom berhak untuk memberikan 
informasi mengenai identitas pelanggan terdaftar kepada pejabat 
penyidik yang berwenang dalam keadaan tertentu sesuai dengan 
peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Repubik Indonesia.

11. Telkom berhak merubah isi ketentuan ini 
sewaktu-waktu dan pelanggan berhak menyatakan keberatan atas 
perubahan tersebut seta berhenti menggunakan layanan. Setiap 
perubahan dapat dilihat pada homepage Telkom di alamat 
http://www.telkomspeedy.com.
12. Pemutusan layanan akibat permintaan atau 
kelalaian pelanggan dalam memenuhi ketentuan ini tidak 
menghapus kewajiban yang tehutang atas pengguanaan layanan.

Sumber data : PT. Telkom Kandatel Malang, 2008

2. Karakteristik Responden

Setelah kuesioner disebar kepada 100 responden maka dapat diperoleh 

gambaran sebagai berikut :

2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin

http://www.telkomspeedy.com/
http://www.telkomspeedy.com/
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Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasakan Jenis Kelamin

No

.

Jenis Kelamin Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

Laki-laki

Perempuan 

50 orang

50 orang

50

50
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Dari tabel 4.2 di atas memberikan informasi bahwa responden berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau 50% dan responden berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 50 orang atau 50%. Ini menunjukkan bahwa prosentase 

responden yang menggunakan akses internet Telkom “Speedy”  berjenis kelamin 

laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini menggambarkan bahwa akses 

internet “Speedy” dapat diakses oleh siapa saja dan pangsa pasar “Speedy” tidak 

dibedakan berasarkan gender atau jenis kelamin.

2.2. Berdasarkan Umur

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No

.

Usia Mahasiswa (Th) Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

3.

4.

19

20

21

22 

11 orang

38 orang

29 orang

22 orang

11

38

29

22
Total 100 orang 100

Sumber : data diolah, 2008

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa responden yang berusia 19 

tahun sebanyak 11 orang atau 11%, usia 20 tahun 38 orang atau 38%, usia 21 

tahun 29 orang atau 29% dan 22 orang atau 22% berusia 22 tahun. Sehingga dapat 



90

disimpulkan bahwa sebagian besar pengguna akses internet “Speedy” dikalangan 

mahasiswa Universitas Brawijaya Fakultas Ekonomi adalah mahasiswa yang 

berusia 20 tahun sebanyak 38 orang atau 38%. Hal ini menggambarkan bahwa 

akses internet “Speedy” sangat digemari oleh mahasiswa atau responden yang 

berusia 20 tahunan, mengingat responden pada usia tersebut termasuk dalam 

mahasiswa angkatan 2006 sangat aktif  dalam menggunakan akses internet baik 

dalam membantu mengerjakan tugas-tugas kuliah yang padat, broswing informasi, 

games oline atau aplikasi-aplikasi lainnya.

2.3. Berdasarkan Jurusan

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

No

.

Jurusan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

3.

Akuntansi 

Manajemen

Ilmu Ekonomi Studi 

Pembangunan (IESP)

48 orang

33 orang 

19 orang

48

33

19

Total 100 orang 100
Sumber : Data diolah, 2008

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden yang menggunakan 

layanan akses internet “Speedy” adalah  mahasiswa fakultas ekonomi Universitas 

Brawijaya dari jurusan akuntasi sebanyak 48 orang atau 48%, mahasiswa jurusan 

manajemen sebanyak 33 orang atau 33% dan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi 

studi pembangunan (IESP) sebanyak 19 orang atau 19%. 

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui  bahwa sebagian besar 

pengguna layanan akses internet “Speedy” adalah mahasisa fakultas ekonomi dari 

jurusan akuntansi. Hal ini dikarenakan mahasiswa fakultas ekonomi jurusan 
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akuntansi lebih aktif dalam penggunaan akses internet untuk up date data dan 

informasi seperti jurnal-jurnal ekonomi yang diperlukan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas kuliah dan juga untuk menambah wawasan dalam pergaulan.

2.4. Berdasarkan Angkatan 

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan

No

.

Angkatan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

3.

4.

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

6 orang

22 orang

58 orang

14 orang

6

22

58

14
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Dari tabel 4.5 dapat terlihat bahwa mahasiswa fakultas ekonomi 

Universitas Brawijaya yang menjadi responden angkatan tahun 2004 sebanyak 6 

orang atau 6%, mahasiswa angkatan tahun 2005 sebanyak 22 orang atau 22%, 

angkatan 2006 sebanyak 58 orang atau 58% dan mahasiswa angkatan 2007 

sebanyak 14 orang atau 14%. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Brawijaya yang 

menggunakan layanan akses internet “Speedy” yang terbanyak adalah dari tahun 

angkatan 2006.  Hal ini dikarenakan responden angkatan tahun 2006 mudah 
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dijumpai di lingkungan kampus mengingat jadwal kuliah yang masih padat 

sehingga lebih banyak waktu untuk berada di kampus dan dapat menyempatkan 

diri untuk mengisi kuesioner. 

2.5. Berdasarkan Status Tempat Tinggal

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Tinggal

No

.

Tempat Tinggal Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

3.

Rumah orang tua

Rumah saudara

Kost/kontrak 

37 orang

7 orang

56 orang

37

7

56
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Tabel 4.6 diatas memberikan informasi bahwa responden terbesar adalah 

responden yang tinggal di rumah kost atau kontrakan sebanyak 56 orang atau 

56%, diikuti oleh responden yang tinggal di rumah orang tua sebanyak 37 orang 

atau 37% dan 7 orang atau 7%  responden yang menggunakan akses internet 

“Speedy” tinggal di rumah saudaranya. 

Kesimpulannya, sebagian besar responden yang menggunakan askes 

internet “Speedy” tinggal di rumah kost/ kontrak dengan jumlah 56 orang atau 

56% dari total responden yang diteliti, hal ini disebabkan mahasiswa fakultas 

ekonomi Universitas Brawijaya Malang banyak yang berasal dari luar kota 
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Malang bahkan luar pulau Jawa sehingga tidak tinggal bersama di rumah orang 

tua mereka.

2.6. Berdasarkan Uang Saku/Bulan

Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Uang Saku/Bulan

No

.

Jumlah Uang Saku/ Bulan Banyaknya 

Responden

Prosentase 

(%)

1.

2.

3.

Rp. 300.000 – Rp. 499.999

Rp. 500.000 – Rp. 699.999

≥ Rp. 700.000 

3 orang

32 orang

65 orang

3

32

65
Total 100 orang

Sumber : Data diolah, 2008

Pada tabel 4.7 diatas memberikan informasi mengenai responden 

berdasarkan uang saku yang diterima per bulan,yaitu: sebanyak 3 orang atau 3% 

responden menerima uang saku/bulan sebesar Rp. 300.000 – Rp. 499.999, 32 

orang atau 32% responden yang menggunakan akses internet “Speedy” menerima 

uang saku/bulan sebesar Rp. 500.000 – Rp. 699.999 dan 65 orang atau 65% 

responden menerima uang saku per bulan sebesar ≥ Rp. 700.000.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa responden terbesar dari 

mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang menggunakan 
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akses internet “Speedy” memiliki uang saku per bulan sebesar ≥ Rp. 700.000 

yaitu sejumlah 65 orang atau 65%. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan 

akses internet “Speedy” dikenakan biaya abonemen bulanan yang besarnya 

disesuaikan dengan paket yang telah dipilih sebelumnya.

2.7. Berdasarkan Rata-rata Penggunaan Internet/ 

Minggu 

Tabel 4.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-rata Penggunaan 

Internet/Minggu

No

.

Rata-rata Penggunaan 

Internet/ minggu 

Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

3.

4 – 6 jam

7 – 9 jam

≥ 10 jam 

19 orang

55 orang

26 orang

19

55

26
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Tabel 4.8 diatas memuat data tentang karakteristik responden berdasarkan 

rata-rata penggunaan internet per minggu yaitu, 19 orang atau 19% responden 

rata-rata menggunakan internet perminggu selama 4 – 6 jam, 55 orang atau 55% 

responden rata-rata menggunakan internet selama 7 – 9 jam perminggu dan 

responden yang penggunaan internet perminggunya rata-rata ≥ 10 jam adalah 26 

orang atau 26% dari total responden yang diteliti.
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Dari informasi ini dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang diteliti 

menggunakan internet rata-rata 7 – 9 jam per minggu, hal tersebut 

menggambarkan bahwa penggunaan internet di kalangan mahasiswa termasuk 

dalam hal yang wajar dan tidak berlebihan dalah keseharian.

2.8. Berdasarkan Aplikasi Internet Yang Disukai

a. Browsing Informasi

Tabel 4.9

Karakteristik Responden yang Menyukai Aplikasi Browsing Informasi

No

.

Keterangan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

Tidak  

Ya

10 orang

90 orang

10

90
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Dalam tabel 4.9 ini disebutkan bahwa 90 orang atau 90% responden 

menyukai aplikasi browsing informasi jika sedang menggunakan akses internet 

“Speedy” dan 10 oarang atau 10% lainnya mengatakan tidak menyukai aplikasi 

brosing informasi. Gambaran ini mengungkapkan bahwa sebagian besar 

responden menyukai aplikasi browsing informasi melalui internet, karena melalui 

internet kita dapat mengetahui berbagai macam informasi yang ada di seluruh 

belahan dunia dengan mudah. Oleh karena itu, penggunaan akses internet saat ini 
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sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik 

untuk kalangan pelajar, mahasiswa, pebisnis dan seluruh kalangan masyarakat.

b. Games Online

Tabel 4.10

Karakteristik Responden yang Menyukai Aplikasi Games Online

No

.

Keterangan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

Tidak  

Ya

73 orang

27 orang

73

27
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Berdasarkan tabel 4.10 diatas disebutkan bahwa 73 orang atau 73% 

responden tidak menyukai aplikasi games online dan 27 orang atau 27% 

responden lainnya menyukai aplikasi games online. Dan kesimpulannya adalah 

sebagian besar responden atau 73% dari responden yang diteliti tidak menyukai 

aplikasi games online, hal ini disebabkan permainan games online dirasa sedikit 

rumit, dan juga waktu yang dimiliki oleh mahasiswa juga tidak sebanyak para 

pelajar SMP dan SMU yang sangat menyukai aplikasi games online ini.

c. Email/Chatting

Tabel 4.11

Karakteristik Responden yang Menyukai Aplikasi Email/Chatting

No

.

Keterangan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

Tidak  

Ya

88 orang

12 orang

88

12
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008
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Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh data bahwa responden yang tidak 

menyukai aplikasi email/chatting sebanyak 88 orang atau 88 % dan hanya 12 

orang atau 12% sisa responden  yang menyukai aplikasi email/chatting. Hal ini 

disebabkan karena saat ini aplikasi chatting sidah tersedia melalui handphone 

sehingga dapat dilakukan dengan mudah dan untuk aplikasi email sebenarnya 

masih sering dilakukan oleh responden, tetapi tidak sesering browsing informasi.

d. Aplikasi Lainnya

Tabel 4.12

Karakteristik Responden yang Menyukai Aplikasi Lainnya

No

.

Keterangan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

Tidak  

Ya

91 orang

9 orang

91

9
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Dari data pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebanyak 91 orang atau 91% 

responden tidak menyukai aplikasi lain yang disediakan melalui aplikasi internet 

dan hanya 9 orang atau 9% responden saja yang menyukai aplikasi lainnya. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan  bahwa 91 orang atau 91% responden 

tidak me yukai aplikasi lain saat melakukan akses internet. Hal ini dikarenakan 

terbatasnya waktu yang dimiliki mahasiswa dan juga terbatasnya skill atau 
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kemampuan yang dimiliki oleh responden yang merupakan mahasiswa fakultas 

ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

2.9. Berdasarkan Lama Menjadi Pelanggan Layanan 

Internet “Speedy”

Tabel 4.13

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Pelanggan Layanan 

Internet “Speedy”

No

.

Lama mjd Pelanggan Banyaknya Responden Prosentase (%)

1.

2.

3.

4.

≤ 3 bulan

4 – 6 bulan

7 – 9 bulan

≥ 10 bulan

3 orang

41 orang

46 orang

10 orang

3

41

46

10
Total 100 orang 100

Sumber : Data diolah, 2008

Dari tabel 4.13 diatas dapat kita lihat bahwa 3 orang atau 3% responden ≤ 

3 bulan menjadi pelanggan layanan akses internet “Speedy”, 41 orang atau 41% 

sudah berlangganan selama 4 – 6 bulan, sebanyak 46 orang atau 46% responden 

telah menjadi pelanggan layanan akses internet “Speedy” selama 7 – 9 bulan dan 

yang telah menjadi pelanggan selama ≥ 10 bulan adalah 10 orang atau 10% dari 

jumlah total responden. Dari data tersebut maka, dapat disimpulakan bahwa dalam 

penelitian sebagian besar responden sudah cukup puas terhadap pelayanan akses 

internet “Speedy” dilihat dari lamanya menggunakan layanan akses internet 

“Speedy” yang sebenarnya masih tergolong baru diluncurkan oleh PT. Telkom.

3.  Distribusi Variabel Penelitian

Tabel 4.14
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Distribusi Variabel Penelitian

Variabel Item Notasi Total Mean
1 2 3 4 5

Posisi 
menurut 

atribut (X1)

X1.1 = “Speedy” pelopor layanan 
akses internet dengan basis 
ADSL. 

0 4 16 45 35 100 4.11

X1.2 = Keamanan lebih terjamin 
karena setiap pelanggan 
mendapat   password untuk 
melakukan koneksi internet. 

0 3 22 65 10 100 3.82

Posisi 
menurut 
manfaat 

(X2)

X2.1 = Dapat melakukan akses 
intenet dengan cepat dan 
mudah.

0 4 0 61 35 100 4.27

X2.2 = Saluran telepon rumah 
dapat digunakan bersamaan 
dengan fasilitas akses internet. 

0 0 14 58 28 100 4.14

X2.3 = PT. Telkom mengijinkan 
pelanggan “Speedy” untuk 
membagi satu line akses ke 
beberaoa PC Client dalam satu 
rumah atau kantor.

0 6 13 57 24 100 3.99

Menurut 
penggunaa

n/ 
penerapan 

(X3)

X3.1 = Layanan pemasangan/ 
instalasi baru tidak rumit dan 
memuaskan.  

3
 1
3

   
3

 6
5

 1
6

    10
0 3.78

X3.2 = Akses internet  jarang 
mengalami gangguan. 0 19 12 65 4 100 3.54

X3.3 = Layanan Customer service 
147 ramah dan cepat tanggap. 0 3 16 55 26 100 4.04

Menurut 
pemakai 

(X4)

X4.1 = Cocok digunakan untuk 
pengguna internet aktif di 
rumah.  

0 0 15 68 17 100 4.02

X4.2 = Tepat untuk pengguna 
internet dalam volume besar 
dengan kecepatan tinggi dan 
koneksi stabil.  

0 16 3 58 23 100 3.88

X4.3 = Sesuai untuk SOHO (small  
ofice-home office. 0 10 12 64 14 100 3.82

Menurut 
pesaing 

(X5)

X5.1 = Telkom “Speedy” 
menggunakan kabel sehingga 
lebih handal. 

0 3 3 68 26 100 4.17
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X5.2 = Jangkauan/area 
pemasangan akses internet 
“Speedy” lebih luas. 

0 0 10 64 26 100 4.16

Menurut 
kategori 
produk 

(X6)

X6.1 = Akses internet dengan 
kecepatan tinggi mencapai 384 
kbps.

0 9 7 60 24 100 3.99

X6.2 = Infrastruktur handal 
sehingga koneksi konstan dan 
stabil. 

0 9 3 55 33 100 4.12

X6.3 = Dengan akses internet tetap 
(Dedicated internet)  menjamin 
koneksi akses internet 24 jam 
non stop. 

0 3 9 72 16 100 4.01

Harga (X7) X7.1 = Tarif/harga fleksibel bisa 
disesuaikan dengan kebutuhan. 0 8 5 54 33 100 4.12

X7.2 = Penetapan harga murah 
sesuai paket . 0 0 3 63 34 100 4.28

X7.3 = Promosi harga dan diskon. 0 9 17 50 24 100 3.89

Kepuasan 
Pelanggan 

(Y)

Y1 = Selama menggunakan 
Telkom “Speedy”, saya merasa 
puas atas pelayanan yang 
diberikan oleh PT. Telkom 
Kandatel malang. 

0 9 4 72 15 100 3.93

Y2 = Saya akan 
merekomendasikan  Telkom 
“Speedy” kepada orang lain 
agar menggunakan layanan 
akses internet Telkom 
“Speedy”.

0 3 16 68 13 100 3.91

Y3 = Saya mempunyai keinginan 
untuk tidak berpindah ke 
layanan akses internet lain.

0 3 7 70 20 100 4.07

Persepsi 
konsumen 

(Z)

Z1.1 = Setelah menggunakan 
layanan internet “Speedy”, anda 
lebih mengerti dan mengetahui 
mengenai akses internet 
“Speedy”.

0 0 10 58 32 100 4.22

Z1.2 = Setelah menggunakan 
layanan internet “Speedy”, ada 
keinginan untuk terus 
menggunakan layanan ini. 

0 3 4 63 30 100 4.20



101

Z1.3 = Layanan internet “Speedy” 
yang anda gunakan sesuai 
dengan informasi karakteristik 
layanan internet yang anda 
terima sebelumnya.

0 9 7 68 16 100 3.91

Sumber : Data diolah

Dalam tabel 4.14, arti angka (skor) 1,2,3,4 dan 5 adalah sebagai berikut :

1    : Sangat Tidak Setuju

2. : Tidak Setuju

3. : Netral

4. : Setuju

5. : Sangat Setuju

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dikemukakan dari masing-masing variabel 

sebagai berikut:

1. Posisi menurut atribut (X1)

Posisi menurut atribut merupakan cara perusahaan untuk dapat menyusun 

positioning berdasarkan keunggulan produk dan merek perusahaan. Atribut 

yang menjadi keunggulan PT. Telkom pada produk layanan akses internet 

“Speedy” ini adalah sebagai pelopor layanan akses internet dengan basis 

ADSL yang dapat menyalurkan data dan suara secara bersamaan melalui satu 

saluran telepon biasa dan keamanan yang sangat terjamin dalam melakukan 

koneksi akses internet “Speedy”. Dari tabel 4.14 diketahui mayoritas 

responden menjawab setuju, meskipun ada juga yang menjawab netral dan 

sangat setuju, sedangkan responden yang menjawab tidak setuju hanya 

sebagian kecil saja dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan 
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positioning berdasarkan atribut produk layanan akses internet “Speedy” yang 

dilakukan oleh PT.Telkom. 

2. Posisi menurut manfaat (X2)

Dalam penentuan posisi produk menurut manfaat PT. Telkom harus 

mampu menempatkan “Speedy” sebagai pemimpin dalam manfaat layanan 

akses internet. Manfaat yang ditekankan pada produk “Speedy” ini adalah 

akses internet cepat, multifungsi dan line akses yang dapat dibagi dalam satu 

rumah atau kantor. Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden menjawab setuju. Mayoritas jawaban kedua adalah sangat setuju, 

sedangkan sebagian kecil responden menjawab netral dan tidak setuju, dan 

tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini disebabkan 

karena para pelanggan merasakan hal yang berbeda pada saat mendapatkan 

manfaat yang diberikan oleh layanan akses internet “Speedy”. Tetapi, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa “Speedy” 

memang bermanfaat dalam melakukan layanan akses internet dengan cepat 

dan mudah, dapat merasakan manfaat telepon rumah yang multifungsi karena 

pada waktu melakukan akses internet tetap dapat melakukan percakapan 

melalui telepon rumah tanpa saling menggangu, dan PT. Telkom juga 

mengijinkan pelanggan untuk membagi satu line akses “Speedy” ke beberapa 

PC client dalam satu rumah atau kantor. 

3. Posisi Menurut penggunaan/ penerapan (X3)

Dalam penentuan posisi produk menurut penggunaan/penerapan, 

diasumsikan produk yang diluncurkan ke pasaran merupakan produk 

unggulan terbaik pada penerapan atau pengguanaan layanan akses internet. 
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Disini “Speedy” telah memberikan layanan instalasi pemasangan baru yang 

tidak rumit, akses yang jarang mengalami gangguan dan pelayanan customer 

service yang ramah dan cepat tanggap. Dari tabel 4.14 diatas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar  responden menjawab setuju, sebagian kecil menjawab 

tidak setuju, netral, sangat setuju dan sisanya menjawab sanat tidak setuju. 

Hal ini dipicu oleh perbedaan tanggapan yang lakukan oleh responden 

terhadap penerapan penggunaan layanan akses internet “Speedy”. Walaupun 

begitu, tetap dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju 

terhadap penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan yang dilakukan 

oleh PT. Telkom. Hal ini dapat diartikan bahwa PT. Telkom telah sukses 

membentuk posisi “Speedy” dalam hal penerapan/penggunaannya dimata 

konsumen/pemakai.

4. Posisi Menurut pemakai (X4)

Layanan akses internet “Speedy” ini dirancang sesuai untuk pengguna 

internet aktif di rumah, pemakai internet dalam volume besar dengan 

kecepatan tinggi dan stabil, dan “Speedy” sangan sesuai digunakan pada 

SOHO (small office – home office). Dalam stategi positioning ini lebih dari 

50% responden menyatakan menyatakan setuju, sebagian kecil mengatakan 

tidak setuju, netral dan sangat setuju, dan tidak ada responden yang 

mengatakan sangat tidak setuju terhadap sasaran pemakai yang telah 

ditetapkan oleh PT. Telkom. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa 

mayoritas responden menyetujui bahwa “Speedy” diposisikan sebagai 

layanan akses internet yang terbaik dalam segmen pasar yang merupakan 

pengguna internet yang aktif di rumah, pemakai internet dalam volume besar 
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dengan kecepatan tinggi yang stabil dan sesuai untuk SOHO (small office – 

home office). 

5. Posisi Menurut pesaing (X5)

Dalam dunia bisnis persaingan antar produk yang ada dipasaran 

merupakan hal yang biasa, tetapi bagaimana produk yang ada di pasaran itu 

menjadi yang lebih daripada produk pesaing merupakan kunci dari 

kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu PT. Telkom talah memiliki 

keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk pesaingnya yaitu, 

layanan “Speedy” menggunakan kabel sehingga lebih handal pada saat cuaca 

buruk dan jangkauan/area pemasangan yang luas dibandingkan para 

pesaingnya. Dalam hal ini, seperti tampak pada tabel 4.14 diatas dapat dilihat 

bahwa lebih dari 60% responden mengatakan setuju, 26% mengatakan sangat 

setuju, sebagian kecil mengatakan tidak setuju dan netral, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Perbedaan jawaban yang ada 

pada responden ini disebabkan karena, kurangnya pengetahuan konsumen 

atau responden mengenai produk-produk pesaing yang ada dipasaran 

sehingga tidak ada perbandingan yang signifikan terhadap produk layanan 

akses internet yang dimiliki oleh PT. Telkom ini. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa responden menyetujui jika “Speedy” diposisikan menjadi 

layanan akses internet yang lebih handal karena menggunakan kabel dan juga 

jangkauan/area pemasangan yang lebih luas dibandingkan dengan produk-

produk para pesaingnya.

6. Posisi Menurut kategori produk (X6)
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Disini perusahaan berusaha menjadikan “Speedy” menjadi pemimpin 

dalam kategori produk layanan akses internet dengan cara memberikan 

kecepatan tinggi dalam mengakses internet (mencapai 384 kbps), 

infrastruktur yang handal agar akses konstan dan stabil, serta dedicated 

internet (akses internet tetap) yang menjamin koneksi 24 jam selama modem 

terhubung. Pada tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

menjawab setuju, minoritas menjawab sangat setuju dan sebagian kecil 

menjawab tidak setuju dan netral, dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Kesimpulannya adalah responden setuju bahwa layanan 

akses internet “Speedy” ini diposisikan sebagai pemimpin dalam kategori 

produk layanan akses internet.

7. Posisi Harga (X7)

Dalam masalah harga “Speedy” memposisikan produknya sebagai layanan 

akses internet dengan tarif/harga yang fleksibel, murah serta memberikan 

promosi harga dan diskon yang menarik dengan jaminan kualitas produk 

yang prima. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel 4.14 diatas  bahwa 

sebagian besar responden menjawab setuju, sebagian menjawab sangat setuju, 

sebagian kecil menjawab tidak setuju dan netral dan tidak ada yang menjawab 

sangat tidak setuju. Hal ini disebakan karena perbedaan kondisi 

perekonomian antar responden pemakai “Speedy” berbeda-beda sehingga 

menimbulkan asumsi harga yang berbeda pula. Namun, tetap dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa harga yang ditetapkan 

pada produk layanan akses internet ini fleksibel karena dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan, terdapat pilihan paket-paket yang murah, dan program 
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promosi dan diskon yang menarik. Dengan begitu “Speedy” dapat diposisikan 

berdasarkan penetapan harga yang terbaik dimata konsumennya.

8. Kepuasan Pelanggan (Y)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dilihat bahwa responden terbesar 

adalah responden yang meberikan jawaban setuju yang ditunjukkan dengan 

notasi angka 4, sedangakan sebagian lainnya menjawab sangat setuju, 

sebagian kecil menjawab tidak setuju dan netral, dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

sebagian besar responden telah merasa puas dalam menggunakan layanan 

akses inetrnet “Speedy”, kemudian mereka merekomendasikannya kepada 

orang lain dan tidak ingin berpindah kepada provider layanan akses inetrnet 

lainnya. 

9. Persepsi konsumen (Z)

Persepsi konsumen yang terbentuk pada para pemakai atau konsumen 

layanan akses internet “Speedy” ini diawali dengan perasaan puas dalam 

menggunakan layanan akses internet ini sehingga, mereka dapat lebih 

mengerti dan mengetahui tentang akses internet, berkeinginan untuk terus 

menggunakan layanan ini serta dapat memahami karakteristik layanan akses 

internet seperti informasi yang diterima sebelumnya. Dan berdasarkan tabel 

4.14 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas jawabab responden adalah setuju, 

sebagian menjawab sangat setuju dan sebagian kecil menjawab tidak setuju 

dan netral. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Telkom telah 

berhasil menciptakan persepsi produk yang positif pada konsumen layanan 

akses internet “Speedy”, karena sebagian besar responden memberikan 
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jawaban setuju bahwa mereka menjadi lebih mengerti dan mengetahui 

tentang akses internet, berkeinginan untuk terus mengguanakan layanan ini 

dan responden juga menyatakan bahwa karakteristik internet yang 

diinformasikan sebelumnya sesuai dengan kenyataan yang ada setelah mereka 

puas menggunakan layanan ini.

4.  Uji Kualitas Data

4.1. Uji Validitas

Validitas mmerupakan ukuran yang menunjukkan tingkat validitas suatu 

instrumen. Dalam pengujian validitas instrumen penelitian, teknik yang digunakan 

adalah dengan memasukkan butir-butir hasil jawaban reponden untuk masing-

masing variabel ke dalam perhitungan reliability analysis program SPSS, 

kemudian untuk mengetahui valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui 

dengan membandingkan indeks korelasi product moment pearson dengan level 

signivikansi 5% dengan nilai kritisnya, apabila probabilitas hasil korelasi lebih 

kecil dari 0,05 maka, dinyatakan valid dan sebaliknya. Dalam hal ini tidak 

terdapat koefisien korelasi yang dinilai signifikansinya lebih besar dari 5% 

(Sugiono,1997:70), sehingga item-item yang bersangkutan lebih sebagai 

pembentuk indikator. Hasil perhitungan uji validitas selengkapnya disajikan pada 

tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15
Uji Validitas

Variabel Koefisien Korelasi Signifikansi Keterangan
Posisi menurut atribut (X1)

X 1.1 0,895 0,000 Item valid
X 1.2 0,823 0,000 Item valid
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Posisi menurut manfaat (X2)
X 2.1 0,783 0,000 Item valid
X 2.2 0,780 0,000 Item valid
X 2.3 0,737 0,000 Item valid

Menurut penggunaan/ penerapan (X3)
X 3.1 0,849 0,000 Item valid
X 3.2 0,794 0,000 Item valid
X 3.3 0,715 0,000 Item valid

Posisi Menurut pemakai (X4)
X 4.1 0,846 0,000 Item valid
X 4.2 0,887 0,000 Item valid
X 4.3 0,758 0,000 Item valid

Posisi Menurut pesaing (X5)
X 5.1 0,863 0,000 Item valid
X 5.2 0,843 0,000 Item valid

Posisi Menurut Kategori Produk (X6)
X 6.1 0,790 0,000 Item valid
X 6.2 0,828 0,000 Item valid
X 6.3 0,644 0,000 Item valid

Posisi Menurut Harga (X7) 
X 7.1 0,797 0,000 Item valid
X 7.2 0,675 0,000 Item valid
X 7.3 0,826 0,000 Item valid

Kepuasan Pelanggan (Y)
Y 1 0,939 0,000 Item valid
Y 2 0,808 0,000 Item valid
Y 3 0,830 0,000 Item valid

Persepsi konsumen (Z)
Z 1 0,788 0,000 Item valid
Z 2 0,804 0,000 Item valid
Z 3 0,809 0,000 Item valid

Sumber : Data diolah, 2008

4.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah cara untuk menguji sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Alat ukur memiliki reliabilitas yang tinggi jika 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah (Sugiono, 1997:75). Hasil pengolahan data adalah 

sebagai berikut :

Tabel 4.16
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Uji Reliabilitas

Variabel Reliabilitas Keterangan 
X1 0,6384 Reliabel
X2 0,6385 Reliabel
X3 0,6933 Reliabel
X4 0,7492 Reliabel
X5 0,6255 Reliabel
X6 0,6289 Reliabel
X7 0,6514 Reliabel
Y 0,8254 Reliabel
Z 0,7140 Reliabel

Sumber : Data diolah, 2008

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

Apabila alpha lebih kecil dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliabel. Dan dari tabel 

4.16 diatas dapat diketahui bahwa seluruh keofisien korelasi memiliki korelasi 

lebih besar dari 0,6, sehingga semua item butir pertanyaan dalam kuesioner adalah 

reliabel.

5.  Uji Asumsi Klasik

Pendugaan koefisien jalur yang ada dalam hipotesis penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda yang terbagi atas dua 

model. Model pertama dirumuskan = + +…+ +Y Py1X1 Py2X2 Py7X7 e1 digunakan 

untuk menduga adanya kepuasan pelanggan terhadap positioning produk 

“Speedy” yang dilakukan PT. Telkom. Model kedua dirumuskan = +Z PzyY e2 

digunakan untuk menduga bagaimana persepsi konsumen terhadap layanan 

internet “Speedy” setelah merasa puas menggunakan layanan internet “Speedy”. 
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5.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data 

(Santosa dan Ashari, 2005:231). Untuk mengetahui bentuk distribusi data bisa 

menggunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Dalam penelitian ini uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram. Hasil uji normalitas 

untuk persamaan pertama = + +…+ +Y Py1X1 Py2X2 Py7X7 e1 terlihat pada 

gambar berikut:

Gambar 4.3

Grafik  Histogram Uji Normalitas

Persamaan Grafik histogram

Pertama



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Kedua

Sumber : Data Diolah, 2008

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

 Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/ atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distrribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Selanjutnya dilakuakan pemeriksaan terhadap kenormalan nilai data 

residual pada setiap model. Pembuktian kenormalan residual dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil perhitungan nilai residual 

diperoleh nilai p-value lebih besar dari 0,05 (>0,05) sehingga dapat diasumsikan 

bahwa asumsi kenormalan nilai residual dapat terpenuhi atau berdistriusi normal.

Tabel 4.17

Uji Kenormalan Data Residual 
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Persamaan Statistik Nilai

Pertama

Rata-rata (mean)

Standart Deviasi

0,000

0,575
Kolmogorov-Smirnov Z 0,716
P-value 0,684

Kedua

Rata-rata (mean)

Standart Deviasi

0,000

1,257
Kolmogorov-Smirnov Z 1,490
P-value 0,124

Sumber : Data Diolah, 2008

5.2. Uji Non Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan salah satu penganggaran dari asumsi klasik, 

karena akan menyebabkan Ordinary Least Square (OLS) tidak dapat ditentukan 

dan variance serta standart error-nya tak hingga. Untuk mengidentifikasi ada atau 

tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya VIF (variance Inflation 

Factor) dan tingkat tolerance. Jika VIF melebihi angka 10, maka variabel tersebut 

mengindikasikan adanya multikolinieritas. (Ghozali, 2000:57). Hasil pengujian 

multikolinieritas terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18

Uji Non Multikolinieritas

Variabel Colinierity Statistic
Tolerance VIF

Positioning berdasarkan Atribut (X1) 0,544 1,839
Positioning berdasarkan Manfaat (X2) 0,619 1,615
Positioning berdasarkan Penerapan/ 

penggunaan (X3)

0,489 2,044

Positioning berdasarkan Pemakai (X4) 0,461 2,169
Positioning berdasarkan Pesaing (X5) 0,437 2,289
Positioning berdasarkan Kategori Produk (X6) 0,411 2,432
Positioning berdasarkan Harga (X7) 0,401 2,497

Sumber : Data Diolah, 2008

Hasil pemeriksaan terhadap asumsi non multikolinieritas dilakukan dengan 

menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada tujuh buah variabel yang 
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diukur yaitu  positioning berdasarkan atribut, berdasarkan manfaat, berdasarkan 

penerapan/penggunaan, berdasarkan pemakai, berdasarkan pesaing, berdasarkan 

kategori produk dan positioning berdasarkan harga. Sebuah variabel bebas akan 

dianggap memiliki multikolinieritas yang tinggi dengan satu atau beberapa 

variabel bebas lainnya jika nilai VIF > 10. Dari hasil perhitungan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dari data tidak terjadi multikolinieritas karena seluruh VIF 

yang didapat adalah kurang dari 10 (<10).

5.3. Uji Non Heteroskedastisitas

Uji non heteroskedastisitas adalah pemeriksaan terhadap tidak terjadinya 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penaksiran koefisien-

koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil penaksiran akan menjadi kurang dari 

semestinya. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

analisis jalur, yaitu bahwa variasi residual adalah sama untuk semua pengamatan 

atau disebut homoskedastisitas. Salah satu prosedur uji yang digunakan untuk 

mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah uji Park yaitu meregresikan nilai 

mutlak residual terhadap seluruh variabel bebas dalam setiap model.

Tabel 4.19

Uji Heteroskedastisitas
Persamaan Variabel Sig n >/< α Keterangan

Positioning berdasarkan Atribut 0,427 > 0,05

Tidak 

terjadi 

Positioning berdasarkan Manfaat 0,293 > 0,05
Positioning berdasarkan 

Penerapan/ penggunaan

0,228 > 0,05

Positioning berdasarkan Pemakai 0,083 > 0,05
Positioning berdasarkan Pesaing 0,653 > 0,05
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Pertama heteroskeda

stisitas

Positioning berdasarkan Kategori 
Produk

0,430 > 0,05

Positioning berdasarkan Harga 0,351 > 0,05

Kedua Kepuasan pelanggan 0,778 > 0,05
Tidak 
terjadi 

heteroskeda
stisitas

Sumber : Data Diolah, 2008

Jika nilai Sig n hasil uji Park adalah lebih besar dari α = 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada nilai residual. Hasil 

yang ditunjukkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi tidak terjadi 

heteroskedastisitas dapat terpenuhi.  

6. Penaksiran Koefisien Jalur

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diselesaikan melalui analisis 

jalur. Diagram jalur akan membuktikan akan adanya hubungan kausalitas antara 

positioning (terdiri atas 7 variabel) , kepuasan pelanggan dan persepsi konsumen. 

4.6.1 Koefisien Jalur Terhadap Kepuasan pelanggan

Pendugaan  koefisien  jalur  yang  menunjukkan  pengaruh  dari  variabel-

variabel  positioning  terhadap  kepuasan  pelanggan  dilakukan  dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda.  Koefisien jalur diperoleh dari hasil 

koefisien regresi  yang distandarkan (beta).  Berikut  adalah  uraian  hasil  analisis 

regresi yang diperoleh.

Tabel 4.20

Hasil Uji Koefisien Jalur Pengaruh Positioning Terhadap

 Kepuasan Pelanggan
Variabel Beta t-hitung Sig.t Pengaruh

X1.Attribut 0.102 2.176 0.032 Positif dan signifikan
X2.Manfaat 0.105 2.387 0.019 Positif dan signifikan
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X3.Penerapan 0.271 5.467 0.000 Positif dan signifikan
X4.Pemakai 0.015 0.286 0.776 Tidak signifikan
X5.Pesaing 0.280 5.333 0.000 Positif dan signifikan
X6.Kategori Produk 0.246 4.544 0.000 Positif dan signifikan
X7.Harga 0.175 3.191 0.002 Positif dan signifikan
Koefisien                                                   Nilai kritis : 
Determinasi (R2)  = 89,0%                        ttabel    =  2,000
F-hitung               = 105,865                      Ftabel   =  2,523

Sumber : Data diolah, 2008
Tabel di atas menjelaskan hasil pengujian secara simultan dan parsial 

pengaruh dari variabel-variabel positioning terhadap kepuasan pelanggan. Pada 

bagian uji F diperoleh nilai Fhitung = 105,865 (lebih besar dari Ftabel) dan koefisien 

determinasi sebesar 89,0%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa secara simultan 

diperoleh adanya pengaruh yang signifikan dari positioning terhadap kepuasan 

pelanggan  dengan kontribusi sebesar 89,0%. 

Pengaruh secara parsial  dari  masing-masing variabel  terhadap kepuasan 

pelanggan  dilakukan  dengan  uji-t.  Hasil  uji-t  untuk  seluruh  koefisien  pada 

variabel-variabel  positioning  kecuali pemakai (X4) pada analisis jalur ini adalah 

signifikan (sig.t < 0,05). Sedangkan pengaruh positioning pada variabel pemakai 

adalah tidak signifikan (sig.t < 0,05).  Koefisien jalur terkuat terhadap kepuasan 

pelanggan bersumber dari pesaing dengan nilai sebesar 0,280.

4.6.2 Koefisien Jalur Terhadap Persepsi Konsumen

Pendugaan  koefisien  jalur  yang  menunjukkan  pengaruh  dari  variabel 

kepuasan pelanggan terhadap persepsi konsumen dilakukan dengan menggunakan 

analisis  regresi  linier  sederhana.   Koefisien jalur diperoleh dari  hasil  koefisien 

regresi yang distandarkan (beta). Berikut adalah uraian hasil analisis regresi yang 

diperoleh.
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Tabel 4.21

Hasil Uji Koefisien Jalur Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Persepsi 
Konsumen

Variabel Beta t-hitung Sig.t Pengaruh
Y.Kepuasan pelanggan 0.690 9.426 0.000 Positif dan signifikan
Koefisien                                                   Nilai kritis : 
Determinasi (R2)  = 47,5%                        ttabel    =  2,000
F-hitung               = 88,840                         Ftabel   =  2,368

Sumber : Data diolah, 2008

Tabel di atas menjelaskan hasil pengujian secara parsial pengaruh dari 

variabel kepuasan pelanggan terhadap persepsi konsumen. Pada bagian uji F 

diperoleh nilai Fhitung = 88,840 (lebih besar dari Ftabel) dan koefisien determinasi 

sebesar 47,5%. Hasil uji ini menjelaskan bahwa secara parsial diperoleh adanya 

pengaruh yang signifikan dari kepuasan pelanggan  terhadap persepsi konsumen 

dengan kontribusi sebesar 47,5%. 

Pendugaan  terhadap  seluruh  koefisien  jalur  yang  dimodelkan  pada 

penelitian ini dapat diringkas pada tabel berikut :

Tabel 4.22

Ringkasan Koefisien Jalur

Variabel Dependen Variabel Independen
Koefisien 

Beta
Sig.t

Y.Kepuasan pelanggan X1.Attribut 0.102 0.032
Y.Kepuasan pelanggan X2.Manfaat 0.105 0.019
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Y.Kepuasan pelanggan X3.Penerapan 0.271 0.000
Y.Kepuasan pelanggan X4.Pemakai 0.015 0.776
Y.Kepuasan pelanggan X5.Pesaing 0.280 0.000
Y.Kepuasan pelanggan X6.Kategori Produk 0.246 0.000
Y.Kepuasan pelanggan X7.Harga 0.175 0.002
Z.Persepsi Konsumen Y.Kepuasan pelanggan 0.690 0.000

Sumber : Data diolah, 2008

Gambar berikut adalah hasil analisis jalur secara keseluruhan.

Gambar 4.4

Hasil Analisis Jalur

Sumber : Data diolah, 2008
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4.7  Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hasil pengolahan data 

sampel dapat diterapkan untuk populasi. Analisis jalur digunakan untuk 

mengestimasikan hubungan kausal antara sejumlah variabel dan hirarki 

kedudukan masing-masing variabel dalam serangkaian jalur-jalur hubungan 

kausal. Dasar untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh antara variabel 

digunakan hasil perhitungan dengan metode regresi dan sekaligus untuk pengujian 

hipotesis. Koefisien jalur dilihat dari koefisien beta (koefisien yang 

distandarisasi).

Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis digunakan nilai 

signifikansi (sig.t) dengan kriteria apabila sig.t  > 0,05, maka H0 diterima atau Ha 

ditolak, artinya koefisien jalur yang diperoleh adalah tidak signifikan. Dan apabila 

sig.t < 0,05 maka H0 ditolak atau Ha diterima, artinya koefisien jalur yang 

diperoleh adalah signifikan. 

4.7.1  Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis  pertama yang  menyatakan bahwa diduga  variabel  positioning 

yang terdiri dari penentuan posisi menurut atribut (X1), penentuan posisi menurut 

manfaat (X2), penentuan posisi menurut penggunaan/penerapan (X3),  penentuan 

posisi menurut pemakai (X4), penentuan posisi menurut pesaing (X5), penentuan 

posisi  menurut  kategori  produk  (X6),  dan  penentuan  posisi  harga  (X7), 

berpengaruh  langsung  terhadap  kepuasan  pelanggan  yang  mempengaruhi 

pembentukan  persepsi  konsumen  (Z)  produk  “Speedy”  PT.  Telkom  Kandatel 

Malang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
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Variabel penentuan posisi  menurut attribut (X1)  berpengaruh positif  dan 

signifikan terhadap  kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,102. Hal 

ini terbukti dari nilai thitung  = 2,176 dengan sig.t = 0,032 (sig.t < 0,05), maka H0 

ditolak.  Pengujian ini  memberikan keputusan bahwa penentuan posisi  menurut 

attribut  berpengaruh langsung  terhadap  kepuasan  pelanggan  didukung  dengan 

data sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. 

Variabel penentuan posisi menurut manfaat (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,105. Hal 

ini terbukti dari nilai thitung  = 2,387 dengan sig.t = 0,019 (sig.t < 0,05), maka H0 

ditolak.  Pengujian ini  memberikan keputusan bahwa penentuan posisi  menurut 

manfaat  berpengaruh langsung  terhadap kepuasan  pelanggan  didukung dengan 

data sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. 

Variabel penentuan posisi menurut penerapan (X3) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,271. Hal 

ini terbukti dari nilai thitung = 5,467 dengan sig.t = 0,000 (sig.t < 0,05), maka H0 

ditolak.  Pengujian ini  memberikan keputusan bahwa penentuan posisi  menurut 

penerapan berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan didukung dengan 

data sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. 

Variabel penentuan posisi menurut pemakai (X4) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,015. Hal 

ini terbukti dari nilai thitung = 0,286 dengan sig.t = 0,776 (sig.t > 0,05), maka H0 

diterima. Pengujian ini memberikan keputusan bahwa penentuan posisi menurut 

pemakai  berpengaruh langsung  terhadap  kepuasan  pelanggan  tidak  didukung 

dengan data sehingga hipotesis tersebut tidak dapat diterima. 
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Variabel penentuan posisi menurut pesaing (X5) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,280. Hal 

ini terbukti dari nilai thitung = 5,333 dengan sig.t = 0,000 (sig.t < 0,05), maka H0 

ditolak.  Pengujian ini  memberikan keputusan bahwa penentuan posisi  menurut 

pesaing  berpengaruh langsung  terhadap  kepuasan  pelanggan  didukung  dengan 

data sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. 

Variabel  penentuan  posisi  menurut  kategori  produk  (X6)  berpengaruh 

positif  dan  signifikan  terhadap   kepuasan  pelanggan  dengan  koefisien  jalur 

sebesar 0,246. Hal ini terbukti dari nilai thitung = 4,544 dengan sig.t = 0,000 (sig.t < 

0,05), maka H0 ditolak. Pengujian ini memberikan keputusan bahwa penentuan 

posisi  menurut  kategori  produk  berpengaruh langsung  terhadap  kepuasan 

pelanggan didukung dengan data sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. 

Variabel penentuan posisi menurut kategori harga (X7) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap  kepuasan pelanggan dengan koefisien jalur sebesar 0,175. 

Hal ini terbukti dari nilai thitung = 3,191 dengan sig.t = 0,002 (sig.t < 0,05), maka H0 

ditolak.  Pengujian ini  memberikan keputusan bahwa penentuan posisi  menurut 

harga berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan didukung dengan data 

sehingga  hipotesis  tersebut  dapat  diterima.  Hasil  pengujian  terhadap  ketujuh 

koefisien jalur memberikan kesimpulan bahwa variabel positioning berpengaruh 

langsung terhadap kepuasan pelanggan.

4.7.2  Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  diduga  variabel  kepuasan 

pelanggan  (Y)  mempengaruhi  pembentukan  persepsi  konsumen  (Z)  produk 
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“Speedy”  PT.  Telkom  Kandatel  Malang  pada  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang

Variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

persepsi konsumen dengan koefisien jalur sebesar 0,690. Hal ini terbukti dari nilai 

thitung = 9,426  dengan sig.t  = 0,000 (sig.t < 0,05), maka H0 ditolak. Pengujian ini 

memberikan  keputusan  bahwa  hipotesis  kedua  yang  menyatakan  kepuasan 

pelanggan berpengaruh langsung terhadap persepsi  konsumen dapat dibuktikan 

kebenarannya sehingga hipotesis tersebut dapat diterima. 

4.7.3  Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis  ketiga yang menyatakan bahwa positioning berdasarkan harga 

berpengaruh  dominan  terhadap  kepuasan  pelanggan.  Hipotesis  ini  didasarkan 

pada besar koefisien jalur dari positioning berdasarkan harga terhadap kepuasan 

pelanggan sebesar  0,175 bukan merupakan koefisien jalur paling besar. Sehingga 

hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak diterima.

8.  Pembahasan

Untuk mendapatkan persepsi yang baik dimata konsumen sebuah produk 

terlebih dahulu harus dapat menempatkan positioning yang sesuai di benak para 

konsumen agar para pemakai/konsumen dapat memperoleh kepuasan setelah 

mengkonsumsi produk yang diluncurkan oleh perusahaan. Dengan persaingan di 

bidang jasa layanan akses internet yang belakangan ini mengalami perkembangan 

cukup pesat maka, PT. Telkom berloma-lomba untuk dapat memberikan jasa 

layanan akses internet “Speedy” yang terbaik dengan membentuk posisi produk 

yang kuat di benak para pelanggan. Dengan begitu akan tercipta kepuasan 
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pelanggan dan dengan sendirinya persepsi positif terhadap produk “Speedy” juga 

akan terbentuk. 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diketahui bahwa 

ketujuh variabel positioning tersebut tidak seluruhnya memiliki pengaruh terhadap 

persepsi konsumen layanan akses internet ”Speedy” pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, variabel-variabel tersebut adalah :

1. Positioning berdasarkan Atribut (X1)

Secara parsial positioning berdasarkan atribut berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan layanan akses internet “Speedy” pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal tersebut 

ditunjang oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,102 yang berarti 10,2% 

positioning berdasarkan atribut mempengaruhi kepuasan pelanggan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang secara 

parsial. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata jawaban responden sebesar 

4,11 pada item “Speedy” merupakan pelopor dalam layanan akses internet 

dengan basis ADSL dan nilai rata-rata sebesar 3,82 pada item keamanan 

“Speedy” lebih terjamin karena setiap pelanggan menggunanakan 

password untuk melakukan koneksi internet, pernyataan tersebut 

menerangkan bahwa positioning berdasarkan atribut berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang.

Dalam penelitian ini yang lebih ditekankan dalam posisi atribut 

“Speedy” adalah “Speedy” merupakan pelopor dalam layanan akses 

internet yang berbasis ADSL yang dapat menyalurkan data dan suara 
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secara bersamaan melalui satu saluran telepon biasa dengan kecepatan 

hingga 384 kbps. Dan juga keamanan akses internet “Speedy” yang 

terjamin karena menggunakan  password untuk melakukan koneksi 

internet.

2. Positioning berdasarkan Manfaat (X2)

Berdasarkan uji analisis jalur, secara parsial variabel positioning 

berdasarkan manfaat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,105. Yang berarti 10,5% 

manfaat yang terdapat dalam layanan akses internet “Speedy” 

mempengaruhi kepuasan pelanggannya. Responden juga menyetujui dan 

merasakan manfaat yang merupakan keunggulan dari “Speedy” ini yaitu 

dapat melakukan akses internet dengan cepat dan mudah, saluran telepon 

rumah dapat digunakan bersamaan dengan fasilitas akses internet dan PT. 

Telkom juga mengijinkan pelanggan “Speedy” untuk membagi sati line 

akses internet ke beberapa PC Client dalam satu rumah atau kantor. Untuk 

itu pihak PT. Telkom harus terus meningkatkan performa kualitas 

“Speedy” agar konsumen dapat merasa puas karena benar-benar 

merasakan manfaat yang terdapat dalam layanan akses internet “Speedy.

3. Positioning berdasarkan Penerapan/ penggunaan 

(X3)

Secara parsial positioning berdasarkan penerapan/penggunaan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan layanan akses internet 

“Speedy” pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
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Malang. Pernyataan tersebut ditunjang oleh nilai koefisien jalur sebesar 

0,271, yang berarti posisi berdasarkan penerapan/penggunaan “Speedy” 

mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 27,1%. Hal ini dapat dilihat 

dari respons positif yang diberikan responden terhadap positioning 

berdasarkan penerapan/penggunaan “Speedy” yang ditunjukkan dengan 

nilai rata-rata jawaban responden sebesar 3,78 pada item layanan akses 

internet yang diberikan “Speedy” jarang mengalami gangguan, dan nilai 

rata-rata sebesar 3,54 pada item layanan pemasangan/instalasi baru yang 

tidak rumit dan memuaskan sedangkan nilai rata-rata sebesar 4,06 pada 

item layanan customer service “Speedy” yang ramah dan cepat tanggap.

Dari ketiga variabel positioning berdasarkan penerapan/ 

penggunaan layanan customer service yang ramah dan cepat tanggap 

memberikan tingkat kepuasan yang cukup tinggi bagi para responden.

4. Positioning berdasarkan Pemakai (X4)

Secara parsial positioning  berdasarkan pemakai tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. Yang ditunjukkan oleh koefisien jalur 

sebesar 0,015 yang berarti hanya 1,5% saja pengaruh positioning 

berdasarkan pemakai dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dapat 

disimpulkan bahwa positioning berdasarkan pemakai tidak ada 

pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan “Speedy”. Hal ini dikarenakan 

segmen pasar pada layanan akses internet “Speedy” yang luas dan tidak 

spesifik pada kalangan konsumen tertentu sehingga konsumen tidak 

mempermasalahkan siapa saja yang menjadi pengguna layanan akses 



125

internet “Speedy” karena yang mereka butuhkan hanyalah layanan akses 

internet yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

5. Positioning berdasarkan Pesaing (X5)

Secara parsial positioning berdasarkan pesaing memiliki pengaruh 

yang paling dominan terhadap kepuasan pelanggan layanan akses internet 

“Speedy” pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang. Hal tersebut ditunjang oleh nilai koefisien jalur pada variabel ini 

sebesar 0,280 yang artinya 28% perubahan positioning berdasarkan 

pesaing mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal ini dapat diartikan 

bahwa “Speedy” terbukti lebih handal di segala cuaca karena 

menggunakan kabel dibanding dengan layanan akses internet pesaingnya 

yang menggunakan wireless dan jangkauan/area pemasangan akses 

internet “Speedy” juga lebih luas, karena pemasangan/instalasi “Speedy” 

melalui jaringan telepon rumah yang telah ada sehingga lebih 

memudahkan pelanggan dan juga PT. Telkom sendiri untuk melakukan 

aktifasi layanan akses internet “Speedy”.

6. Positioning berdasarkan Kategori Produk (X6)

Secara parsial positioning berdasarkan kategori produk 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada responden mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal tersebut tampak 

pada koefisien jalur sebesar 0,246, yang artinya 24,6% perubahan pada 

positioning berdasarkan kategori produk mampu mempengaruhi perubahan 

kepuasan pelanggan layanan akses internet “Speedy” pada mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Signifikansi tersebut 

tidak lepas dari asumsi responden yang baik terhadap indikator variabel 

positioning berdasarkan kategori produk “Speedy” yaitu, akses internet 

dengan kecepatan tinggi mencapai 384 kbps yang mempunyai nilai rata-

rata jawaban responden sebesar 3,99, untuk item infrastruktur yang handal 

sehingga koneksi konstan dan stabil nilai rata-ratanya sebesar 4,12 dan 

pada item “Speedy” menggunakan akses internet tetap (dedicated internet) 

yang menjamin koneksi akses internet 24 jam non stop selama modem 

terhubung nilai rata-rata sebesar 4,01. 

Pernyataan diatas membuktikan bahwa responden setuju jika posisi 

“Speedy” yang didasarkan atas kategori produknya memang dapat 

mempengaruhi kepuasan para pelanggannya.  

7. Positioning berdasarkan Harga (X7)

Secara parsial positioning berdasarkan harga berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan layanan akses internet “Speedy” pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal tersebut ditunjang 

oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,175 yang berarti 17,5% perubahan pada 

posisi produk berdasarkan harga akan dapat mempengaruhi perubahan 

kepuasan pelanggan “Speedy” pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. Hal ini dapat terlihat dari respons yang 

diberikan responden terhadap atribut variabel positioning berdasarkan 

harga dengan nilai rata-rata sebesar 4,12 pada atribut tarif/harga “Speedy” 

fleksibel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian pada atribut 

penetapan harga yang murah sesuai dengan paket yang dipilih nilai rata-
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ratanya sebesar 4,28 dan pada atribut promosi harga dan diskon yang 

diberikan “Speedy” sangat menarik nilai rata-rata sebesar 3,89. Dengan 

begitu dapat diartikan bahwa responden setuju jika positioning 

berdasarkan harga yang ditetapkan PT. Telkom terhadap “Speedy” ini 

sesuai dengan kenyataan sehingga dapat mempengaruhi kepuasan 

pelanggan.

8. Kepuasan Pelanggan (Y)

Berdasarkan penelitian secara parsial persepsi konsumen terhadap 

suatu produk yang telah digunakan atau dikonsumsi tidak dapat terbentuk 

secara langsung berdasarkan positioning produk di pasaran yang 

ditonjolkan pada keunggulan-keunggulan yang dimiliki produk itu sendiri, 

tetapi persepsi konsumen akan terbentuk berdasarkan puas tau tidaknya 

mereka setelag mengkonsumsi suatu produk tertentu. Dalam hal ini 

kepuasan pelanggan terbukti mempengaruhi persepsi konsumen layanan 

akses internet “Speedy” pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang. Hal tersebut ditunjang oleh nilai koefisien jalur sebesar 

0,690 yang artinya 69% perubahan kepuasan pelanggan akan 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk layanan akses internet 

“Speedy” pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Pernyataan ini dapat tergambar jelas berdasarkan apresiasi responden yang 

merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh PT. Telkom Kandatel 

Malang selama menggunakan “Speedy”, responden juga akan 

merekomendasikan “Speedy” kepada orang lain agar menggunakan 

layanan akses internet ini dan responden mempunyai keinginan untuk 
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tidak berpindah ke layanan akses internet lain. Dengan begitu dapat 

dikatakan bahwa responden yang telah merasakan  kepuasan selama 

menggunakan layanan akses internet “Speedy” dapat menciptakan persepsi 

yang positif terhadap produk layanan akses internet “Speedy”.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tentang pengaruh positioning 

terhadap pembentukan persepsi konsumen produk “Speedy” pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Untuk membentuk persepsi yang positif terhadap 

produk “Speedy” di mata konsumennya PT. Telkom berupaya memberikan 

kualitas produk yang prima agar dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang telah menggunakan produknya dengan cara menempatkan 

positioning produk yang unggul di mata konsumen. 

2. Secara simultan variabel positioning (menurut 

atribut, positioning menurut manfaat, positioning menurut 

penggunaan/penerapan, positioning menurut pemakai, positioning menurut 

pesaing, positioning menurut kategori produk dan positioning berdasarkan 

harga) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang mempengaruhi 

pembentukan persepsi konsumen produk “Speedy” PT. Telkom Kandatel 

Malang pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Hal itu ditunjukkan oleh nilai uji F diperoleh nilai Fhitung > dari Ftabel. Hasil 

uji ini menjelaskan bahwa secara simultan diperoleh adanya pengaruh 

yang signifikan dari positioning terhadap kepuasan pelanggan. 
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3. Secara parsial hanya terdapat enam variabel yaitu, 

positioning menurut atribut, positioning menurut manfaat, positioning 

menurut penggunaan/penerapan, positioning menurut pesaing, positioning 

menurut kategori produk dan positioning berdasarkan harga yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal tersebut ditunjukkan oleh 

hasil uji-t untuk seluruh koefisien pada variabel-variabel positioning 

kecuali positioning berdasarkan pemakai (X4) pada analisis jalur ini adalah 

signifikan (sig.t < 0,05). Sedangkan pengaruh positioning pada variabel 

pemakai adalah tidak signifikan (sig.t > 0,05).  Koefisien jalur terkuat 

terhadap kepuasan pelanggan bersumber dari pesaing

4. Berdasarkan  hasil perhitungan nilai beta dari 

variabel positioning disimpulkan bahwa variabel positioning berdasarkan 

pesaing (X5) memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

5. Berdasarkan hasil pengujian analisis jalur, kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi konsumen 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal ini 

terbukti dari nilai t-hitung > sig-t yang menyatakan kepuasan pelanggan 

berpengaruh langsung terhadap persepsi konsumen.
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2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan 

pembahasan permasalahan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Layanan akses internet “Speedy” yang merupakan 

salah satu produk dari PT. Telkom saat ini merupakan layanan akses 

internet yang cukup dikenal oleh masyarakat, oleh karena itu PT. Telkom 

hendak dapat mengkomunikasikan keunggulan-keunggulan yang 

merupakan positioning produknya secara terus-menerus di berbagai 

lapisan masyarakat. 

2. Promosi produk “Speedy” di berbagai media perlu 

terus dilakukan seperti, mengadakan event-event menarik dalam berbagai 

acara sehingga masyarakat dapat lebih mengenal “Speedy” dan posisi 

produk dapat terbentuk di kalangan konsumen yang dituju. 

3. PT. Telkom Indonesia diharapkan dapat tetap 

menjaga kualitas layanan yang baik dan meningkatkan kualitas produk 

dengan melakukan perubahan dan pengembangan produk secara terus-

menerus agar dapat memberikan kepuasan bagi para pelanggannya.


