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PENGARUH  BAURAN PEMASARAN (MARKETING MIX) TERHADAP 
KEPUASAN KONSUMEN PT. MALANG INTERMEDIA PERS 

(JAWA POS RADAR MALANG)  
 

Oleh:  
Devi Novaria Purnamasari 

 
Dosen Pembimbing: 

Prof. DR. Surachman, SE., MSiE. 
 

ABSTRAKSI 
 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  bauran pemasaran 
jasa terhadap kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 
Malang). Data yang dianalisa berasal dari 100 responden yang merupakan 
pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). Alat analisis 
data yang digunakan adalah regresi linear berganda. 

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara uji persamaan 
model bauran pemasaran jasa berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan, dengan nilai Fhitung sebesar 4.067. Secara uji persamaan variabel 
product (X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical 
evidence (X6) dan process (X7) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan (Y). Akan tetapi secara parsial hanya variabel), price (X2), 
place (X3), promotion (X4) dan process (X7) yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan (Y). Sedangkan variabel product (X1), people (X5) 
dan physical evidence (X6) tidak menunjukkan angka yang signifikan.  

Hasil ini disebabkan karena variabel yang paling dominan mempengaruhi 
kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) adalah 
variabel place (X3) alasannya karena PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 
Radar Malang) memiliki lokasi yang strategis, lokasi agen dan pedagang eceran 
yang strategis serta jangkauan distribusi yang luas. Variabel kedua yang memiliki 
pengaruh berarti adalah promotion (X4), alasannya banyak sedikitnya program 
promosi mempengaruhi peningkatan atau penurunan kepuasan pelanggan. 
Variabel ketiga yang mempengaruhi adalah process (X7), alasannya pelanggan 
membutuhkan proses pengiriman koran yang cepat dan tepat waktu menuju 
lokasi, proses pelayanan pemasangan iklan cepat dan mudah serta karyawan yang 
mampu menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan. Variabel keempat yang 
mempengaruhi adalah price (X2), alasannya peningkatan atau potongan harga 
dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan kepuasan pelanggan. 

Hasil analisis korelasi diperoleh nilai R2 = 0.236. Angka ini menunjukkan 
kepuasan pelanggan yang dipengaruhi bauran pemasaran diperoleh sebesar 23.6% 
sedangkan 76.4%, dijelaskan oleh variabel lain di luar bauran pemasaran yaitu, 
faktor ekonomi. Adanya krisis global menyebabkan harga barang-barang 
meningkat sehingga banyak pelanggan yang memilih berhenti berlangganan koran 
   Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas jasa PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 
untuk memperoleh kepuasan pelanggan.  

vii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa berita atau informasi 

menjadi sarana yang utama untuk mengetahui segala sesuatu mengenai apa 

yang sedang terjadi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berita atau 

informasi dapat diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui 

media cetak. Di Indonesia terdapat berbagai media cetak yang beredar dan 

bersaing ketat dalam memperebutkan pangsa pasar yang ada. Lahirnya 

berbagai media cetak baru dan media elektronik swasta nasional 

mengakibatkan persaingan menjadi lebih ketat, dimana surat kabar tidak 

hanya bersaing antar media cetak tetapi dipacu untuk mengimbangi kecepatan 

dan keakuratan informasi yang diberikan media elektronik kepada 

masyarakat. Persaingan media elektronik bukan hanya antara televisi dan 

radio, internet juga ikut dalam persaingan media elektronik saat ini. Di 

Amerika, internet telah menjadi sarana informasi yang paling digemari, 

bahkan mengakibatkan banyak perusahaan pertelevisian dan media cetak 

gulung tikar karenanya. Internet menjadi media kampanye yang paling efektif 

pada pemilihan umum presiden Amerika Serikat, buktinya Barrack Obama 

yang juga berkampanye melalui internet terpilih menjadi presiden Amerika 

Serikat. Media cetak saat ini harus lebih waspada pada para pesaingnya baik 

sesama media cetak maupun media elektronik, oleh karena itu bauran 

pemasaran yang digunakan harus tepat agar tidak kalah bersaing. 
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  Persaingan yang semakin besar antar media informasi mengakibatkan 

kepuasan pelanggan menjadi hal yang semakin sulit untuk diperoleh. Hal 

tersebut membuat semakin banyak pemasar yang menyadari bahwa tujuan 

utama pemasaran bukan lagi hanya sebatas pertukaran barang yang sifatnya 

jangka pendek dengan sasaran akhir terjadinya penjualan. Tujuan pemasaran 

saat ini adalah terciptanya hubungan jangka panjang yang dapat saling 

menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Hal inilah yang 

mengakibatkan para pemasar berlomba-lomba menumbuhkan kepuasan untuk 

semua pihak terutama dalam diri pelanggan terhadap perusahaannya. Karena 

itu, kepuasan menjadi salah satu tujuan strategis yang paling penting dari 

perusahaan belakangan ini. Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

apabila memiliki pelanggan yang puas yaitu dapat mengurangi biaya 

pemasaran karena membuat pelanggan puas ternyata biayanya jauh lebih 

murah dibanding membidik pelanggan baru yang biasanya menuntut 

keberadaan promosi agresif dengan biaya mahal. 

  Menurut Anderson dalam Fandy Tjiptono (2004:348) bahwa, kepuasan 

pelanggan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya 

loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, berkurangnya 

elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan dan meningkatkan 

efisiensi dan produktifitas karyawan.  

  Jawa Pos adalah salah satu perusahaan media cetak yang memiliki 

pangsa pasar terbesar di Jawa Timur. Jawa Pos mempunyai perwakilan di 

banyak kota di Indonesia yang menyajikan berita khusus mengenai kota 

tersebut, contohnya seperti Radar Surabaya, Radar Malang, Radar Bromo, 
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Radar Jember, Radar Kediri, Radar Madiun, Radar Madura, dan lain-lain. 

Faktor tersebut yang membedakan Jawa Pos dengan surat kabar lainnya,  hal 

ini menjadi diferensiasi dan keunggulan bersaing dari Jawa Pos. 

  Radar Malang adalah salah satu perwakilan dari Jawa Pos yang secara 

khusus menyampaikan berita dan informasi terkini daerah Malang dan 

sekitarnya. Radar Malang memiliki market share  kurang lebih 53% dari 

semua pembaca media cetak sedangkan 47% lainnya diperebutkan oleh media 

cetak lainnya (riset divisi pemasaran PT. Malang Intermedia Pers tahun 

2008). Hal ini menjadikan Radar Malang sebagai market leader pada industri 

media cetak lokal di Malang. Radar Malang yang telah berdiri selama 8 tahun 

ini selalu berusaha melakukan perbaikan secara continue untuk 

mempertahankan posisi sebagai market leader dan untuk memenuhi kepuasan 

konsumen.  

  PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) dapat 

mempertahankan gelar sebagai market leader karena memiliki bauran 

pemasaran (marketing mix) yang baik. Bauran pemasaran (marketing mix) 

terdiri dari produk (product), harga (price), tempat (place), promosi 

(promotion), orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses 

(process). Sebagai suatu bauran, elemen-elemen tersebut saling 

mempengaruhi satu sama lain sehingga bila salah satu tidak tepat 

pengorganisasiannya akan mempengaruhi strategi pemasaran secara 

keseluruhan. Dengan demikian tujuh bauran pemasaran jasa harus tepat. Pada 

produk (product), harus jelas jasa seperti apa yang ingin ditawarkan. Pada 

harga (price), harus jelas bagaimana strategi penentuan harga. Pada tempat 
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(place), harus jelas bagaimana sistem pengantaran yang akan diterapkan. 

Pada promosi (promotion), harus jelas bagaimana promosi harus dilakukan. 

Pada orang (people), harus jelas tipe kualitas dan kuantitas orang yang akan 

terlibat dalam pemberian jasa. Pada bukti-bukti fisik (physical evidence), 

harus jelas tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi dengan 

konsumennya. Pada proses (process), harus jelas bagaimana proses dalam 

operasi jasa tersebut. 

  Elemen bauran pemasaran sangat penting bagi setiap perusahaan, 

termasuk bagi PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) karena 

perusahaan tersebut pasti harus memperkenalkan dan menyalurkan produknya 

sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, tergantung pada bauran pemasaran 

yang tepat sehingga dapat menumbuhkan kepuasan pada diri pelanggan 

terhadap produk dan perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan sangat penting 

karena mempengaruhi loyalitas pelanggan koran Radar Malang. 

  Latar belakang melakukan penelitian pada PT. Malang Intermedia Pers 

(Jawa  Pos Radar Malang) karena Jawa Pos Radar Malang telah menjadi 

market leader di Malang dan menerapkan bauran pemasaran (7P) namun 

beberapa bulan terakhir banyak pelanggan yang berhenti berlangganan koran 

Radar Malang, hal ini menimbulkan penurunan volume penjualan. Penurunan 

ini menimbulkan pertanyaan bagi pihak perusahaan mengenai, variabel apa 

yang memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan sehingga 

penjualan meningkat atau menurun, dari variabel bauran pemasaran (7P) atau 

variabel lain di luar variabel bauran pemasaran (7P). 
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  Dari pertimbangan diatas maka penulis memutuskan untuk mengambil 

judul skripsi, “PENGARUH BAURAN PEMASARAN (MARKETING 

MIX) TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT. MALANG 

INTERMEDIA PERS (JAWA POS RADAR MALANG)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah disampaikan 

sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah dalam penelitian 

ini dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara uji persamaan regresi 

dan secara parsial antara bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri 

dari produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), 

orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses (process), 

terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 

Radar Malang). 

2. Diantara ketujuh variabel bauran pemasaran (marketing mix) yaitu produk 

(product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), orang 

(people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses (process), 

variabel mana yang dominan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan secara uji persamaan regresi dan 

secara parsial antara bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), 

orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses (process), 

terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 

Radar Malang). 

2. Untuk mengetahui variabel yang dominan diantara ketujuh variabel bauran 

pemasaran (marketing mix) yaitu produk (product), harga (price), tempat 

(place), promosi (promotion), orang (people), bukti-bukti fisik (physical 

evidence) dan proses (process), dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan 

pada PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait, diantaranya:  

1. Bagi Penulis  

 Memberikan tambahan wawasan mengenai praktik manajemen pemasaran 

dan membandingkannya dengan teori yang dipelajari sehingga dapat 

menemukan pemecahan yang bersifat ilmiah.  

2. Bagi Perusahaan  

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan bauran pemasaran yang sesuai dengan keinginan 

pelanggan. 

3. Bagi Jurusan Manajemen  

 Memberikan informasi tambahan mengenai praktik manajemen pemasaran 

sehingga dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kurikulum yang 

lebih bersifat praktis. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding serta 

pelengkap bagi penelitian selanjutnnya guna memperoleh hasil penelitian 

yang tergeneralisasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hatane Samuel (2006) dengan judul 

“Ekspektasi Pelanggan dan Aplikasi Bauran Pemasaran Eceran 

Pengaruhnya terhadap Loyalitas Toko Moderen Dengan Kepuasan 

Pelanggan Sebagai Intervening”. Penelitian ini bersifat deskriptif dan 

verifikatif, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode 

descriptive survey dan explanatory survey. Sedangkan teknik pengambilan 

sampelnya adalah Purposive sampling dan metode analisisnya 

menggunakan structural equation model (SEM). Variabel dalam penelitian 

ini adalah aplikasi bauran pemasaran eceran (X1), ekspektasi pelanggan 

(X2) dan loyalitas pelanggan (Y). Hasil penelitian membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh langsung secara negatip antara ekspektasi pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan di toko modern Carrefour, sedangkan 

aplikasi bauran pemasaran eceran berpengaruh positip terhadap loyalitas 

pelanggan. Aplikasi bauran pemasaran eceran mepunyai pengaruh 

dominan bila dibandingkan dengan ekspektasi pelanggan.  

 Sedangkan penelitian yang lain yaitu Ary Irawan (2000) Pengaruh 

Bauran Pemasaran (marketing mix) dan Relationship Marketing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Studi pada Peserta Program Asuransi Kesehatan 

Komersial di PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang 

Malang). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

8 
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explanatory research untuk mengkaji pengaruh bauran pemasaran (yang 

terdiri dari produk (X1), harga (X2), tempat (X3), promosi (X4), orang 

(X5), sarana fisik (X6), dan proses (X7) dan relationship marketing (X8) 

terhadap variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan (y). Instrumen 

penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Sedangkan pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan karakteristik 

subjek (1) mengikuti program asuransi kesehatan komersial (2) terdaftar di 

PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Malang (3) telah 

mengikuti program asuransi kesehatan pada PT. (Persero) Asuransi 

Kesehatan Indonesia cabang Malang paling sedikit selama 2 tahun. 

Menyebutkan bahwa variabel produk adalah yang dominan yang dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Pengertian Pemasaran 

  Dalam kegiatan pemasaran terdapat banyak kegiatan dan 

implementasi yang menunjang kegiatan pemasaran. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Philip Kotler (2000:9) yang menyatakan bahwa: 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang 

didalamnya terdapat individu dan kelompok untuk mendapatkan 

apa  yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain”. 
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Sedangkan pengertian pemasaran menurut Hermawan Kertajaya (2002), 

yaitu: 

“Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan 

memeperlancar suatu hubungan pertukaran yang saling 

memuaskan melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan 

penentuan harga dari barang, jasa dan ide”. 

Sedangkan definisi pemasaran menurut American Marketing Association 

(AMA) pada Philip Kotler (2000:9) adalah: 

“Proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, 

promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk 

menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu 

dan organisasi”. 

Dari pengertian-pengertian pemasaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian pemasaran adalah suatu kegiatan penting di dalam 

perusahaan yang mencakup analisis, perencanaan, penerapan dan 

pengawasan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari suatu 

individu atau kelompok melalui proses pertukaran. 

2.2.2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Pengertian bauran pemasaran menurut Philip Kotler (2000:18) 

sebagai berikut: 

“Bauran Pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat 

pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran”. 
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Sedangkan pengertian bauran pemasaran menurut Zeithaml dan Bitner yang 

dikutip dalam Hurriyati (2005:48) sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran adalah Elemen-elemen organisasi perusahaan 

yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam melakukan 

komunikasi dengan konsumen dan akan dipakai untuk memuaskan 

konsumen”.  

Sedangkan definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut Rismiati dan 

Suratno (2001:190) adalah sebagai berikut: 

“Marketing mix merupakan kombinasi dari strategi produk, harga 

promosi, dan distribusi dalam mencapai tujuan perusahaan”. 

Dalam hal ini, Rismiati dan Suratno (2001:190) menambahkan 

bahwa marketing mix dalam pemasaran merupakan alat yang dapat 

digunakan produsen untuk mempengaruhi konsumen, juga dapat diartikan 

sebagai kombinasi dari empat kegiatan perusahaan yang juga merupakan inti 

dari sistem pemasaran perusahaan. 

Berdasarkan definisi-definisi bauran pemasaran diatas, dapat 

disimpulkan pengertian bauran pemasaran adalah unsur-unsur pemasaran 

yang saling terkait dan digunakan dengan tepat sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan pemasaran yang efektif sekaligus memuaskan kebutuhan 

dan keinginan konsumen.  

Zeitham dan Bitner mengemukakan konsep bauran pemasaran 

tradisional (traditional marketing mix) terdiri dari 4P yaitu produk 

(product), harga (price), tempat/lokasi (place), promosi (promotion). 

Sementara itu untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas 
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dengan penambahan unsur non-traditional marketing mix, yaitu orang 

(people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses (process), sehingga 

menjadi tujuh unsur (7P) (Hurriyati, 2005:48). 

Sedangkan unsur-unsur yang terdapat pada bauran pemasaran jasa 

adalah sebagai berikut:  

1. Produk (Product) 

Pengertian produk menurut Kotler yang dikutip oleh Buchari Alma 

(2007:139) adalah sbagai berikut: 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar, 

untuk memuaskan kebutuhan dan kinginan konsumen”. 

Kotler menambahkan produk terdiri atas barang, jasa, pengalaman, 

events, orang, tempat, kepemilikan, organisasi, informasi dan ide. 

Sedangkan Menurut Assauri (2001:182) 

“Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk digunakan 

oleh konsumen guna memenuhi kebutuhannya dan memberikan 

kepuasan”. 

 Kemudian Assauri (2001:182) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

yang terkandung dalam suatu produk adalah mutu/kualitas, penampilan 

(features) pilihan yang ada (options), gaya (styles), merek (brand 

names), pengemasan (packaging), ukuran (sizes), jenis (product lines), 

macam (product items), jaminan (warranties) dan pelayanan (services). 

 Rismiati dan Suratno (2001:199) mengemukakan bahwa jika 

dilihat dari sisi wujud dan kekonkretanntya produk dapat digolongkan 

menjadi dua macam yaitu: 
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a. Produk yang berwujud (barang) 

Produk yang berwujud disebut juga barang.  Secara fisik 

produk dapat dilihat dengan mata atau dapat diraba wujudnya 

sebagai alat pemuas kebutuhan 

b. Produk yang tidak berwujud (jasa) 

Produk yang tidak berwujud disebut juga jasa, yaitu kegiatan, 

manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Jasa 

dikatakan sebagai produk yang tidak berwujud karena secara 

fisik jasa tersebut tidak bisa dilihat atau diraba,  konsumen 

dapat merasakan manfaat pemakaian jasa tersebut dan dapat 

membedakan perbedaan manfaat jasa satu dibandingkan jasa 

lainnya, namun konsumen tidak dapat mendeskripsikan 

bagaimana wujud jasa secara konkret. 

2. Harga (Price)   

Menurut Swastha seperti yang dikutip oleh Rismiati dan Suratno 

(2000:215) 

“Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa barang kalau 

mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya”. 

Menurut (Assauri, 2001:203) 

“Harga merupakan suatu elemen penting marketing mix yang 

menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan elemen-elemen 

lainnya hanya merupakan unsur-unsur biaya saja. Karena 

menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi 
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tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta share pasar yang 

didapat oleh perusahaan”. 

3. Saluran distribusi / tempat (Place)  

Menurut Rismiati dan Suratno (2001:244)  

“Saluran distribusi adalah seperangkat lembaga yang melakukan 

semua kegiatan (fungsi) pemindahan barang dari tangan 

produsen ke tangan konsumen akhir”. 

Untuk produk industri manufaktur, place diartikan sebagai saluran 

distribusi, sedangkan untuk produksi jasa, place diartikan sebagai 

tempat pelayanan jasa. (Hurriyati, 2005:55) 

4. Promosi (Promotion)   

Menurut (Hurriyati, 2005:58) 

“Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan”.  

Menurut Alma (2005:179) 

“Promosi merupakan kegiatan memberi penjelasan untuk 

meyakinkan calon kosumen tentang barang dan jasa”. 

Kotler (2005:205) mengemukakan bahwa bauran komunikasi 

pemasaran (juga disebut dengan bauran promosi) terdiri atas lima cara 

komunikasi utama, yaitu: 
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1. Periklanan (advertising) 

Periklanan merupakan semua bentuk penyajian non personal 

dan promosi ide, barang atau jasa yang dibayar oleh suatu 

sponsor tetentu. 

2. Promosi Penjualan (sales promotion) 

Promosi penjualan merupakan berbagai program yang 

dilakukan untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli 

suatu produk atau jasa. 

3. Hubungan Masyarakat (public relation) 

Hubungan masyarakat merupakan berbagai program yang 

dilakukan untuk mempromosikan dan melindungi citra 

perusahaan atau produk individualnya. 

4. Penjualan secara Pribadi (personal selling) 

Adalah interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih 

untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan 

menerima pesan. 

5. Pemasaran Langsung (direct marketing) 

Yaitu melalui penggunaan surat, telepon, faximili, e-mail dan 

alat penguhubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara 

langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari 

pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

5. Orang (People) 

Menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutip oleh Hurriyati (2005:62), 

orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam 
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penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Semua 

sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan 

penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen 

atau keberhasilan penyampaian jasa (service ecounter). 

6. Bukti-bukti  (Physical Evidence) 

Menurut Hurriyati (2005:64) 

“Sarana fisik merupakan suatu hal yang secara nyata turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan 

menggunakan produk jasa yang ditawarkan”.  

Unsur-unsur yang termasuk di dalam sarana fisik antara lain lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna 

dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang 

diberikan seperti tiket, sampul, label dan lain sebagainya. 

7. Proses (Process) 

Menurut Hurriyati (2005:64) 

 “Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran 

aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa”. 

Atribut-atribut proses meliputi kecepatan dan kemudahan, ketepatan, 

tanggap terhadap keluhan nasabah/pelanggan, dan lain sebagainya. 

(Alma, 2005:338) 
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2.3. Pengertian Jasa 

Pengertian jasa menurut Kotler (2000:486) adalah sebagai berikut: 

“:Jasa adalah setiap tindakan atau  kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pjhak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada 

suatu produk fisik”. 

Sedangkan menurut Payne (2000:8) adalah sebagai berikut: 

“Jasa adalah  suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur letak 

ketidak berwujudan (intangibility) yang berhubungan dengannya, 

yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau 

dengan properti dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan 

transfer kepemilikan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka, dapat disimpulkan 

bahwa jasa merupakan sesuatu yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Tidak berwujud 

b. Proses produksi jasa dapat/tidak menggunakan bantuan benda 

nyata. 

c. Tidak mengakibatkan peralihan hak atas kepemilikan. 

d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

2.3.1. Karakteristik jasa 

Menurut Kotler (2000:84), jasa memiliki empat karakteristik 

utama yang membedakan jasa dengan produk manufaktur yaitu: 
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1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium 

sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli 

akan menarik kesimpulan mengenai kualitas jasa dari tempat, 

orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga yang mereka 

lihat. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya yaitu perusahaan jasa 

yang menghasilkannya. Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan. Penyedia jasa adalah bagian dari jasa. Interaksi 

penyedia dengan klien adalah ciri khusus dari pemasaran jasa. 

3. Variability (bervariasi) 

Jasa sangat bervariasi karena tergantung pada siapa yang 

menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu dilakukan. Hal ini 

mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa berdasarkan suatu 

standar. 

4. Perishability (mudah lenyap) 

Jasa tidak bisa disimpan atau mudah musnah sehingga tidak dapat 

dijual pada masa yang akan datang. 

2.3.2. Klasifikasi Jasa 

Lovelock mengklasifikasikan jasa dalam tujuh kriteria seperti 

yang dikutip Tjiptono (2000:8), yaitu berdasarkan: 

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa 
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kepada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, pendidikan) 

dan jasa kepada konsumen organisasional (misalnya jasa akutansi 

dan perpajakan, jasa konsultan hukum). 

2. Tingkat Keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu : 

a. Rented goods service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggu-nakan 

produk tertentu berdasarkan  tarif  tertentu  selama jangka 

waktu tertentu pula, namun kepemilikannya tetap berada 

pada pihak perusahaan yang menyewakannya. 

b. Owned goods service 

Pada  jenis  ini,  produk-produk  yang  dimiliki  konsumen 

direparasi, dikembangkan atau ditingkatkan unjuk kerjanya, 

atau dipelihara atau dirawat oleh perusahaan jasa. 

c. Non goods service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal 

bersifat intangible (tidak berbentuk produk fisik) 

ditawarkan kepada para pelanggan. 

3. Ketrampilan penyedia jasa. 

Berdasarkan tingkat ketrampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas 

professional service (misalnya dokter dan perawat, arsitek, 

konsultan hukum, konsultan pajak) dan non professional service 
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(sopir taksi dan penjaga malam). Pada jasa yang memerlukan 

ketrampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan cenderung 

sangat selektif dalam memilih penyedia jasa. Hal inilah yang 

menyebabkan jasa profesional dapat mengikat pelanggan.  

4. Tujuan organisasi jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi 

commercial service atau profit service (misalnya bank dan hotel) 

dan non profit service (misalnya sekolah, yayasan, panti asuhan, 

perpustakaan dan museum). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya pialang, perbankan dan angkutan umum) dan non 

regulated service (misalnya makelar, katering dan pengecatan 

rumah) 

6. Tingkat intensitas karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga 

kerja), jasa dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu 

equipment based service (seperti cuci mobil otomatis, ATM, jasa 

sambungan telephon jarak jauh) dan people based service (seperti 

jasa akutansi, konsultan hukum, pelatih sepak bola, satpam dan 

jasa akutansi). 

7. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini secara umum jasa dapat dibagi 

menjadi high contact service (misalnya universitas, bank, dokter 
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dan pegadaian) dan low contact service (misalnya bioskop). Pada 

jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya tinggi, ketrampilan 

interpersonal karyawan harus diperhatikan karena kemampuan 

membina hubungan sangat dibutuhkan dalam berhubungan dengan 

orang banyak (misalnya kesopanan,  keramahan, komunikatif). 

Sebaliknya pada jasa yang tingkat kontak dengan pelanggannya 

rendah, justru keahlian teknis karyawan paling penting). 

 

2.4. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

“Kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respons 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaiannya” (Fandy Tjiptono, 2002). Pada prinsipnya terdapat tiga kunci 

dalam memberikan layanan kepuasan pelanggan yang unggul, antara lain 

adalah : 

 Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

 Pengembangan yang lebih akurat daripada data kebutuhan dan 

keinginan setiap pelanggan dan perubahan kondisi persaingan. 

 Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu 

kerangka strategik. 

Variabel yang mempengaruhi kepuasan tidak lain adalah hal-hal yang 

menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Penentuan nilai tambah bagi 

pelanggan meliputi jumlah nilai bagi pelanggan (nilai produk, pelayanan, 
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nilai personil, dan nilai citra) dan jumlah biaya pelanggan (waktu, tenaga 

dan pikiran). 

Kepuasan pelanggan terjadi setelah pelanggan mengkonsumsi produk 

dalam bentuk barang ataupun jasa. Pelanggan umumnya mengevaluasi 

pengalaman penggunaan sebuah produk untuk memutuskan apakah 

pelanggan akan kembali menggunakan produk tersebut atau berpindah pada 

produk yang lain. Setelah mengkonsumsi suatu barang atau jasa, pelanggan 

melakukan penilaian. Kemudian selanjutnya pelanggan mulai menentukan 

tingkat kepuasan yang dirasakannya untuk kemudian disimpan dalam 

memori jangka panjang dan dipergunakan kembali untuk mengevaluasi 

beberapa alternatif pada saat pelanggan melakukan pembelian ulang. 

Berikut ini adalah gambar diagram yang menjelaskan konsep kepuasan 

pelanggan menurut Arief, Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pelayanan (2007): 

Gambar 2.1. 

Diagram Konsep Kepuasan Pelanggan 

           

           

           

           

           

            

   

 

 

Sumber: Arief, Pemasaran Jasa Dan Kualitas Pelayanan (2007) 
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Nilai produk bagi pelanggan 
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Harapan pelanggan terhadap 
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pelanggan 

Tujuan organisasi / badan usaha 
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Dari bagan  di atas dapat diketahui bahwa ada dua faktor yang 

menentukan suatu tingkat kepuasan pelanggan, yaitu harapan pelanggan dan 

hasil yang dirasakan. Harapan pelanggan dalam hal ini adalah suatu 

perkiraan tentang sesuatu yang akan diterimanya saat berniat membeli suatu 

produk atau jasa. Sedangkan kualitas yang dirasakan dalam hal ini adalah 

nilai produk bagi pelanggan atau persepsi terhadap produk jasa yang 

pelanggan terima setelah menggunakan produk atau jasa tersebut  

Pada tingkat kepuasan pelanggan, merupakan tingkat perasaan senang 

atau kecewa pelanggan setelah membandingkan antara tingkat pelayanan 

aktual yang pelanggan terima dengan harapan yang pelanggan miliki saat 

hendak memanfaatkan jasa PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang). Dalam hal ini banyak perusahaan yang memfokuskan pada 

kepuasan pelanggan yang tinggi, karena pelanggan yang memiliki tingkat 

kepuasan hanya rendah maka akan mudah sekali untuk berubah pikiran bila 

mendapat tawaran nilai dan manfaat yang lebih besar. 

2.4.1. Strategi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang 

membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya 

manusianya. Menurut Tjiptono (2001:40), ada beberapa strategi yang dapat 

dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu : 

a. Strategi Relationship Marketing 

Merupakan strategi dirnana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutan dan tidak berakhir setelah proses penjualan selesi. Dengan 

kata lain terjalin suatu kemitraan dengan pelanggan secara terus-menerus. 
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b. Strategi Superior Customer Service  

Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Pada akhirnya strategi ini 

membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumberdaya manusia 

(SDM) dan usaha yang gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan 

superior. 

c. Strategi Unconditional Service guarantee 

Strategi ini berintikan komitmen untuk mcmberikan kepuasan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi kebijakan program 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Garansi 

atau jaminan dalam hal ini mutlak dirancang untuk meringankan resiko 

atau kerugian pelanggan, dalam hal yang tidak puas dengan suatu produk 

atau jasa yang telah dibayar oleh pelanggan. 

d. Strategi Penanganan Keluhan yang Efisien 

Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan yang 

puas. Kecepatan dan ketepatan penanganan merupakan hal yang penting 

bagi terwujudnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 

e. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut 

komunikasi, salesmanship. Dan public relations kepada pihak manajemen 

dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk memuaskan 

pelanggan ke dalam sistem penilaian prestasi karyawan dan memberikan 
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empowerment yang lebih besar kepada para karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

f. Menerapkan Quality Function Deployment 

Strategi ini untuk merancang proses sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan pelanggan, QFD berusaha menerjemahkan apa yang 

dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan 

demildan QFD memungkinkan suatu perusahaan untuk memprioritaskan 

kebutuhan pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap 

kebutuhan tersebut, dan memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas 

maksimum. Hal ini dilaksanakan dengan melibatkan pelanggan dalam 

proses pengembangan produk secepat mungkin. 

2.4.2. Cara Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (2000:9) beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan pelanggan yang 

perusahaan ciptakan, yaitu: 

a. Sistem Keluhan dan Usulan 

Menggunakan media formulir atau kuesioner dalam penyampaian keluhan 

atau usulan. Sistem ini juga memberi gagasan baru untuk peningkatan 

produk atau layanan. 

b. Survei Kepuasan Pelanggan 

Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan. Kelebihan dari metode ini adalah perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan dapat 

mengetahui penilaian pelanggan terhadap produk yang ditawarkan secara 
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berkala, sehingga dapat menjaga konsistensi pelayanan. Kekurangan 

metode ini membutuhkan biaya yang cukup mahal.  

c. Belanja Samaran atau Siluman 

Belanja samaran disini menggunakan pihak lain yang dianggap 

independent untuk mengkonsumsi produk dari pihak penyedia jasa dan 

melaporkan pengalaman mereka ketika mengkonsumsi produk tersebut. 

Cara ini sangat efektif untuk mengetahui kinerja staff dan karyawan. 

d. Analisis Pelanggan yang Hilang 

Menghubungi pelanggan yang berhenti mengkonsumsi produk penyedia 

jasa, atau beralih ke produk penyedia jasa lainnya. Penyedia jasa bukan 

hanya melakukan wawancara dengan pelanggan yang beralih, tetapi juga 

harus memonitor tingkat kehilangan pelanggan. Tingkat kehilanggan yang 

meningkat menunjukkan bahwa perusahaan gagal memuaskan pelanggan. 

 

2.5. Hubungan antara Bauran Pemasaran Jasa dan Kepuasan Pelanggan. 

Hubungan antara bauran pemasaran dan kepuasan pelanggan sangat 

erat. Dari teori-teori yang telah disebutkan, dapat diketahui bauran 

pemasaran jasa merupakan elemen-elemen organisasi yang dapat dikontrol 

oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan dan akan 

dipakai untuk memenuhi keinginan  pelanggan, yang pada akhirna bertujuan 

untuk memuaskan pelanggan.  

Dengan mengetahui keinginan pelanggan tersebut, diharapkan 

perusahaan dapat membuat suatu kebijakan pemasaran khususnya dalam 

merancang bauran pemasaran yang berorientasi pada keinginan dan harapan 
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pelanggan sehingga akan terbentuk sebuah kepuasan pelanggan terhadap 

produk/jasa perusahaan. 

Pemasaran jasa dalam persurat kabaran menekankan pentingnya  

ketepatan waktu dalam pendistribusian koran demi tercapainya kepuasan 

pelanggan. Selain itu pentingnya menjalin hubungan baik antara perusahaan 

dengan agen dan loper, hal ini dikarenakan yang berperan aktif dalam 

memberikan layanan secara langsung kepada pelanggan adalah agen dan 

loper. Pelayanan yang baik dari para agen dan loper  akan menentukan 

kepuasan para pelanggan. 
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2.6. Kerangka Penelitian 

 Gambar 2.2.  

 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2009 

 

Landasan Teori: 
 Bauran Pemasaran (Produk, Harga, Tempat, Promosi, Orang, 

Bukti-bukti fisik, Proses) 
 Kepuasan Pelanggan

Penelitian Terdahulu

Dimensi Variabel Penelitian 
Variabel Independent: 

 Produk (product) X1 
 Harga (price) X2 
 Tempat/lokasi (place) X3 
 Promosi (promotion) X4 
 Orang (people) X5 
 Bukti-bukti fisik (physical evidence) X6 
 Proses (process) X7 

Variabel Dependent: 
 Kepuasan Pelanggan (Y) 

Analisis Kualitatif: 
 Statistik Deskriptif 
Analisis Kuantitatif 

1. Uji Validitas 
2. Uji Reabilitas 
3. Uji Normalitas 
4. Uji Multikolinearitas 
5. Uji Heteroskedastisitas 
6. Uji F 
7. Uji T 

Hasil Penelitian 
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 Berdasarkan kerangka Penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa 

penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada landasan yang diperoleh penulis 

dari studi kepustakaan. Kemudian diperoleh latar belakang penelitian yang 

berisikan alasan pemilihan judul, permasalahan yang akan diangkat serta tujuan 

penelitian. Masalah yang diangkat oleh peneliti adalah pengaruh bauran 

pemasaran terhadap kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 

Radar Malang) yang kemudian dianalisis dengan metode kuantitatif menggunakan 

uji validitas, uji reabilitas, uji Normalitas, Uji Multikolinearitas Uji 

Heteroskedastisitas, uji f dan uji t. Dari analisis tersebut dapat diperoleh temuan 

hasil penelitian serta implikasi bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen. 
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2.7.  HIPOTESIS PENELITIAN 

Gambar 2.3. 
Model Hipotesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Penulis, 2009 
 
 
Keterangan:   
  Pengaruh secara simultan 
    
  Pengaruh secara Parsial 
 
  Pengaruh Dominan 
 

Menurut American Psychological Association (2001) memberikan 

pengertian mengenai hipotesis, yaitu : "Suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data-

data yang terkumpul". 

Hipotesis masih akan diuji kebenarannya dengan menggunakan data-

data yang paling berguna untuk membuktikan kebenaran daripada hipotesis 

itu sendiri. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan uraian 

X1 : Produk (product)  

X2 : Harga (price)  

X3 : Tempat/lokasi (place)  

X4 : Promosi (promotion)  

X5 : Orang (people)  

X6 : Bukti-bukti fisik (physical evidence)  

X7 : Proses (process)  

Kepuasan Konsumen (Y) 
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yang telah disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat 

disusun hipotesis penelitian sebagai berikut : 

 Diduga bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan 

parsial antara kulitas pelayanan yang terdiri dari bauran pemasaran 

(marketing mix) yang terdiri produk (product), harga (price), tempat (place), 

promosi (promotion), orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence), 

dan proses (process), terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Malang 

Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang).  

Diduga bahwa variabel Product merupakan variabel yang dominan 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan pada PT. Malang Intermedia Pes 

(Jawa Pos Radar Malang). Hal ini didasarkan atas penelitian terdahulu yaitu 

Ary Irawan (2000) Pengaruh Bauran Pemasaran (marketing mix) dan 

Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi pada Peserta 

Program Asuransi Kesehatan Komersial di PT. (Persero) Asuransi 

Kesehatan Indonesia Cabang Malang) yang menyatakan bahwa variabel 

yang dominan adalah variable Product. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pelanggan surat kabar Jawa Pos Radar 

Malang. PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) berlokasi di jalan 

Arjuno no. 23 Malang. Penelitian dilaksanakan selama tiga minggu terhitung 

sejak tanggal 10 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan, maka penulis menggunakan jenis penelitian explanatory. Penelitian 

penjelasan (explanatory) ialah penelitian yang menyoroti hubungan antara 

variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya (Singarimbun dan Effendy, 2002:5) 

 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup manajemen pemasaran 

khususnya mengenai pengukuran pengaruh bauran pemasaran jasa (yang terdiri 

dari produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), orang 

(people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses (process)  terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 
. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi adaIah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga (Singarimbun dan Eftendy, 2002:46). Sedangkan menurut Sugiyono 

(2003:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada 

penelitian ini adalah pelanggan di daerah Malang dan sekitarnya yang 

berlangganan koran Jawa Pos Radar Malang. 

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah yang dimiliki oleh suatu 

populasi. Agar sampel yang diambil mewakili populasi maka pengambilan 

sampelnya harus tepat, dipilih melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap. 

Sebagaimana pendapat Arikunto (2002:109) tentang pengertian sampel, yaitu: 

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.”  

Sampel pada penelitian ini adalah 100 pelanggan koran Jawa Pos Radar Malang. 

3.4.2.1. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel yang 

dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. (Arikunto 2002:117). 

Kriteria responden pada penelitian ini adalah pelanggan yang berlangganan koran 

jawa pos di PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 



 34

3.4.2.2.  Penentuan Jumlah Sampel 

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi. Agar sampel yang diambil 

representatif atau mewakili populasi maka pengambilan sampelnya harus tepat. 

Oleh karena data yang diperoleh tidak jelas dan tidak dapat diketahui secara pasti 

jumlah populasi dari konsumen, maka peneliti mengambil sampel menurut 

pendapat Malholtra. Menurut Malhotra (2002:622), jumlah responden sebesar 

paling sedikit 4 atau 5 x jumlah sub variable atau item yang digunakan dalam 

pcnelitian. Jadi dalam penetitian ini, jumlah sampel yang digunakan oleh peneliti 

minimal 96 responden yaitu (4x indikator sebanyak 24), tetapi peneliti 

menggunakan responden sebesar 100 responden guna mengganti kuesioner jika 

terjadi kekeliruan dan diharapkan hasil yang diperoleh lebih akurat dalam 

menjawab hipotesis sebelumnya. 

 

3.5. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang 

secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian 

yang dalam hal ini adalah pelanggan yang berlangganan koran jawa pos di PT. 

Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang).  

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan telah 

mengalami pengolahan sebelumnya oleh pihak lain akan tetapi berhubungan 

dengan objek penelitian. Data ini diperoleh melalui literatur terkait, 

keterangan- keterangan atau publikasi lainnya. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara 

langsung atau tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada 

tujuan penelitian. 

2. Kuesioner, yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar 

pernyataan pada responden yang akan diteliti untuk diisi. Dalam penelitian ini 

kuesioner diserahkan langsung pada responden di lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelusuri dokumen atau arsip-arsip yang tersedia di PT. Malang Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang). 

  

3.7. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian 

dan didukung oleh teori-teori yang yang telah disebutkan, maka dapat dirumuskan 

definisi-definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.7.1. Variabel Bebas (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Adapun variabel-

variabel bebas dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Produk (X1) 

Produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas 

sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan organisasi melalui pemenuhan dan keinginan konsumen, 

sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi. 

Persepsi konsumen mengenai produk meliputi 

pemahaman konsumen mengenai faktor-faktor yang terkandung 

dalam suatu jasa seperti mutu/kualitas, pilihan yang ada 

(options), merek (brand names), macam (product items) dan 

jaminan (Assauri, 2001:182). 

2. Harga (X2) 

Harga adalah jumlah uang yang di bayar oleh konsumen 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang/jasa beserta 

pelayanannya (Rismiati dan Suratno 2001:215). 

3. Tempat (X3) 

 Saluran distribusi/tempat dapat diartikan  sebagai tempat 

pelayanan jasa yang disediakan oleh karyawan PT. Malang 

Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) yang meliputi jumlah 

tempat pelayanan, kemudahan mengakses tempat pelayanan dan 

lokasi tempat yang disediakan (Hurriyati, 2005:55). 

4. Promosi (X4) 

Promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) dalam 

memperkenalkan jasa dari radar malang. Kegiatan promosi yang 
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dimaksud meliputi periklanan (advertising), penjualan secara 

pribadi (personal selling) dan hubungan masyarakat/public 

relation (Kotler, 2005:205). 

5. Orang (X5) 

Orang adalah kemampuan, sikap dan penampilan  

karyawan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 

dalam memberikan pelayanan karyawan yang akan diukur 

berdasarkan persepsi pelanggan. 

6. Sarana Fisik (X6) 

Sarana fisik merupakan lingkungan fisik perusahaan 

yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan konsumen 

untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan 

(Hurriyati, 2005:64). Unsur-unsur yang termasuk di dalam 

sarana fisik antara lain bangunan (fasilitas) fisik, peralatan, 

perlengkapan dan atribut jasa dan akan diukur berdasarkan 

persepsi pelanggan. 

7. Proses (X7) 

Proses merupakan persepsi pelanggan tentang hal-hal 

yang menyangkut pelaksanaan aktivitas pelayanan yang 

dilakukan perusahaan ketika menyampaikan jasa. Atribut-atribut 

proses meliputi kecepatan dan kemudahan, ketepatan, tanggap 

terhadap keluhan nasabah/pelanggan dan lain sebagainya. 

(Alma, 2005:338).  
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3.7.2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan yaitu 

suatu kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, 

mempunyai komitmen pada merek tersebut dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya di masa mendatang (Mowen dan Minor dalam Mardalis, 2004:111). 
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3.8. Identifikasi Variabel Penelitian 

Selanjutnya, variabel, sub variabel, serta indikator penelitian secara rinci dapat 

dilihat pada tabel 3.1. berikut:  

Tabel 3.1. 

Variabel, Sub Variabel dan Indikator Penelitian 

Konsep Variabel Sub Variabel Indikator 
Merek/brand Brand image dimata masyarakat 
Keanekaragaman/variety  Macam produk yang ditawarkan Product (X1) 
Keistimewaan/features Keistimewaan prduk yang ditawarkan 
Harga produk Kesesuaian harga  dengan produk  
Harga iklan Kesesuaian harga dengan manfaat iklan. Price (X2) 
Potongan harga/discount Potongan harga .dari perusahaan 
Lokasi perusahaan Lokasi perusahaan strategis.  
Lokasi agen   Lokasi pedagang eceran strategis Place (X3) 
Jangkauan distribusi Jangkauan distribusi luas. 
Iklan Promosi pemasangan Iklan  
Kuis pelanggan Kuis-kuis bagi para pelanggan Promotion (X4) 
Kegiatan Kegiatan atau even bagi pelanggan 
Pelayanan Pelayanan dari agen dan loper. 

Kemampuan  Kecepatan dan ketanggapan merespon 
kinginan pelanggan People (X5) 

Sikap&Penampilan  Sikap dan Penampilan karyawan  
Atribut perusahaan Logo dan warna perusahaan 
Kualitas koran Kualitas kertas, ukuran&jumlah halaman Physical 

Evidence (X6) Perlengkapan  Perlengkapan fisik dalam penyampaian 
jasa 

Kecepatan Kecepatan dan ketepan pengiriman koran 
Kemudahan Kemudahan dalam pemasangan iklan Process (X7) 
Hubungan interaktif Menjalin hubungandengan pelanggan 
Kepuasan Merasa puas akan produk yang diberikan 

Radar Malang 
Rekomendasi 
 

Merekomendasikan kepada pihak lain 
agar menggunakan produk radar malang 

Bauran 
Pemasaran 
 
 
  
 

 
 
Kepuasan 
Pelanggan (Y) 

Komitmen Mmenggunakan produk radar malang 
Tidak akan berpindah pada produk lain 

Sumber: data (diolah), 2009 
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3.9. Skala Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Skala Liter 

sebagaimana pendapat (Sugiyono, 2003:86):  

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.  

Dalam hal skala Likert, Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2002:111) 

mengemukakan pendapat sebagai berikut:  

”Skala Likert merupakan suatu cara yang lebih sistematis untuk memberi 

skor pada indeks. Cara pengukurannya adalah dengan menghadapkan 

seorang responden dengan sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk 

memberikan jawaban.“  

Berdasarkan pendapat diatas, penentuan nilai pernyataan responden 

terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini adalah seperti yang terlihat pada 

tabel 2.2. berikut: 

Tabel 3.2. 
Skala Pengukuran Variabel Penelitian 

 

PILIHAN 
JAWABAN KRITERIA JAWABAN NILAI/SKOR 

SS Sangat setuju 5 
S Setuju 4 
N Netral 3 
TS Tidak setuju 2 

STS Sangat tidak setuju 1 
 Sumber: data (diolah), 2009 



 41

3.10. Teknik Analisis Data 

3.10.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk medeskripsikan secara 

terperinci fenomena sosial tertentu serta hubungan-hubungan yang terdapat  dalam 

penelitian. 

3.10.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat Arikunto (2002:264) tentang pengertian analisis regresi 

berganda: 

“Analisis korelasi dan regresi berganda adalah analisis tentang hubungan 

antara satu dependent variable dengan dua atau lebih independent 

variable.” 

 
Perumusan model analisis regresi yang dapat digunakan dalam penelitian 

adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4 X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + e  
 
dimana: 
Y = variabel terikat 
a = konstanta persamaan regresi 
b = koefisiensi regresi 
X = variabel bebas 
e = residual atau standard error 
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3.11.   Uji Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui reliabilitas dan validitas variabel-variabel yang diteliti 

atau untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya, maka 

dilakukan teknik pengujian sebagai berikut: 

3.11.1. Uji Validitas (Test of Validity) 

Suatu angket/kuesioner dikatakan valid (sah) jika pertanyaan pada suatu 

angket/kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

angket tersebut. (Santoso, 2006:126) 

Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu 

diuji validitasnya kepada responden dengan menggunakan rumus teknik korelasi 

“Product Moment” dari Pearson (dikutip oleh Masri Singarimbun dan Sofyan 

Effendi, 2002:137) sebagai berikut:  

( ) ( )( )
( ) ( ) 





 ∑ ∑−




 ∑ ∑−

∑∑ ∑−
=

2222 XYnXXn

YXXYn
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Dimana: 
r = Koefisien Validitas item yang dicari 
X = Skor item instrumen yang digunakan 
Y = Skor total instrumen dalam variabel tersebut 
∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 
∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 
∑X² = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 
∑Y² = Jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 
N = Jumlah responden 

 

Pada penelitian ini, validitas akan dihitung dengan menggunakan program 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) for windows Release 16.00.  



 43

Dalam kaidah SPSS, butir pertanyaan dianggap valid jika r hitung  yang 

merupakan nilai dari Corrected Item-Total Corelation lebih besar dari r tabel  

(Nugroho, 2005: 72).   

3.11.2. Uji Reliabilitas (Test of Reliability) 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. (Arikunto, 2002: 154) 

Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach's (Arikunto, 

2002: 171), yaitu: 

 












−





−
= ∑

2
1
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11 1
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k
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Dimana: 
11r  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ  = jumlah varians butir 

2
1σ  = varians total 

 

Pada penelitian ini, reliabilitas akan dihitung dengan menggunakan 

program Statistical Package for the Social Science (SPSS) for windows Release 

16.00.  

Menurut Nugroho (2005:72), reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan 

baik jika memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar  dari 0, 60. 
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3.12.   Uji Asumsi Klasik 

Dalam model analisis regresi linear berganda, agar dihasilkan data yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) dengan metode 

kuadrat terkecil (Least Squares)  harus dilakukan evaluasi ekonometri. Evaluasi 

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penggunaan model regresi linear 

berganda sebagai alat anatisis telah memenuhi beberapa asumsi klasik (Yulianti, 

2000:49). Asumsi klasik yang dimaksud terdiri dari: 

1. Berdistribusi normal yaitu merupakan distribusi teoritis dari variabel 

acak yang kontinyu. 

2. Non-multikolinearitas, artinya antara  variabel independen yang satu 

dengan variabel  yang  lain  dalam  model  regresi  tidak saling 

berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. 

3. Homoskedastisitas, artinya varians variabel independen adalah konstan 

(sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independen. 

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang diteliti sudah memenuhi 

persyaratan asumsi klasik, maka dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut: 

3.12.1. Uji Normalitas  

Suatu model regresi yang baik adalah yang  memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data dalam penelitian ini 

memiliki  distribusi normal, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan 

program Statistical Package for the Social Science (SPSS) for windows Release 

16.00. Menurut Nugroho (2005:24), suatu variabel dikatakan normal jika gambar 

distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan 

penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.   
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3.12.2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan yang menggambarkan  adanya 

korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Gejala-gejala 

yang menunjukkan adanya multikolineritas antara lain: 

a. Korelasi antara 2 variabel independen lebih tinggi dibanding 

korelasi salah satu atau kedua variabel independen tersebut dengan 

variabel dependen. 

b. Apabila korelasi antara 2 variabel independen melebihi 0,8 maka 

masalah multikolinearitas menjadi masalah yang sangat serius. 

(Setiaji, 2004). 

Metode yang digunakan  untuk  menguji adanya multikolineritas adalah 

dengan  membandingkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak 

kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan data terbebas dari multikolinearitas. 

(Nugroho, 2005:58). 

Sedangkan menurut Santoso (2005: 368), besarnya VIF dirumuskan 

sebagai berikut: 

( )XTR
VIF 21

1
−

=       atau    
TOLERANCE

VIF 1
=  

dimana: 
2R  = koefisien determinasi 

xt = hubungan korelasi secara parsial 
 

Untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini memiliki  gejala 

multikolinearitas, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan program 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) for windows Release 16.00. 
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3.12.3. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui terjadinya ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain maka dilakukan uji Heteroskedastisitas.  

Menurut Nugroho (2005:62), cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot. 

Analisis pada gambar scatteplot yang menyatakan model regresi linier berganda 

tidak terdapat heteroskedastisitas jika: 

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0. 

2. Titik-titik data tidak hanya diatas atau di bawah saja. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

3.13. Pengujian Hipotesis 

3.13.1. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel-

variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Pengujian 

ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis pertama.  

Sedangkan hipotesa dalam pengujian ini adalah: 

• 0....,........., .210 == iH βββ  

Berarti variabel-variabel bebas secara keseluruhan tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

• 0....,........., .210 ≠= iH βββ  

Berarti variabel-variabel bebas secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang 



 47

signifikan terhadap variabel terikat. 

Uji F dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung  dengan 

F tabel , atau dengan cara membandingkan nilai signifikansi F dengan signifikansi 

5% (0,05). Kriteria penolakan hipetosa atas dasar signifikan pada taraf nyata 

adalah sebagai berikut: 

a. F hitung  > F tabel ,  atau nilai signifikansi F < 0,05, maka H 0  ditolak dan 

H a  diterima. Artinya variabel-variabel bebas (X) secara bersama-sama 

(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). 

b. Bila F hitung  < F tabel , atau nilai signifikansi F > 0,05, maka H 0  diterima 

dan H a  ditolak. Artinya variabel-variabel bebas (X) secara bersama-

sama (simultan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). 

Menurut Rangkuti (2002:165) Nilai Fhitung dicari dengan menggunakan 

rumus: 

 

( ) ( )1/1
/

2

2

−−−
=

KnR
KRFhit  

 
 

dimana: 
F = Pendekatan distribusi normal 

R2 = Koefisien determinasi berganda 
K = Jumlah variabel bebas 
n = Jumlah sampel 
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3.13.2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel-

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan (dalam regresi majemuk). Dalam pengujian ini, digunakan metode 

statistik dengan  tingkat  taraf  signifikansi  α = 0,05.  

Hipotesis dalam pengujian ini adalah: 

• ββ =iH :0  

berarti variabel bebas (Xi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat/variabel dependen (Y). 

• ββ ≠iaH :  

berarti variabel bebas (Xi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat/variabel dependen (Y). 

Sedangkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis H 0  adalah jika: 

• ditolakHtt abelhitung 0=>  

artinya variabel bebas yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

• diterimaHtt abelhitung 0=<  

artinya variabel bebas yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Rumus yang digunakan intuk melakukan pengujian t adalah: 








−

=
∧

∧

i
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 49

dimana: 

i

∧

β  = Koefisien dari variabel independen ke-i 

iβ  = Nilai hipotesa 







 ∧

iSe β = Standar error dari variabel ke-i 

 

3.13.3. Koefisien determinasi (R 2 ) 

Koefisien determinasi (R 2 ) pada intinya mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Formula yang 

digunakan untuk menghitung koefisien determinasi adalah: 

 
( ) ( )

( )211
2

2
1312.13213.12123.12

∑∑
∑∑ ∑∑

−

−++
=

XXn

XXXbXXbXbn
R  

Nilai R 2 terletak antara 0 dan 1. Jika nilai R 2  mendekati 0 maka hal  

tersebut  berarti  bahwa  kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan 

variasi-variabel terikat sangat terbatas. Begitu juga sebaliknya, jika nilai R 2  

mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. 

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi dihitung  menggunakan 

komputer melalui program SPSS for windows Release 16.00. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Jawa Pos 

Perusahaan Jawa Pos didirikan oleh The Chung Sen alias Soesono Tedjo 

dengan nama PT. Java Post Concern Ltd pada tanggal 1 Juli 1949 dan berlokasi 

pertama kali di Jl. Kembang Jepun 1665-1667-1669 Surabaya. Soesono Tedjo 

(seorang WNI kelahiran Bangka) dikenal sebagai raja Koran pada saat itu karena 

memiliki tiga buah surat kabar yang penerbitannya dalam bahasa yang berbeda-

beda. Tiga surat kabar itu antara lain : Surat kabar berbahasa Indonesia, Java Post 

; Surat kabar berbahasa Tionghoa, Chiang Shin Wan ; dan surat kabar berbahasa 

Belanda De Vrije Pers. Namun kemudian surat kabar berbahasa berbahasa 

Tionghoa, Chiang Shin Wan  dan surat kabar berbahasa Belanda, De Vrije Pers 

dilarang penerbitannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hanya Java Post 

yang ada dan oplahnya makin menurun hanya sekitar 7000 eksemplar. 

Pada tanggal ! April 1982 saham PT. Java Post Concern Ltd. Dibeli oleh 

PT. Grafiti Pers yang menerbitkan majalah Tempo. Selanjutnya tanggal 29 Mei 

1985 berdasarkan SIUP 069/ SK/ Menpen /A.7/1986 yang menyatakan bahwa 

nama PT. Java Pos Concern Ltd. Berubah menjadi PT. Jawa Pos hingga sekarang. 

Berdasarkan keadaan yang terjadi pada PT. Jawa Pos, sebagai direktur PT. Grafiti 

Pers, Bapak Eric Samola, SH, menugaskan Bapak Dahlan Iskan untuk membenahi 

kondisi pada PT. Jawa Pos. Berkat adanya perbaikan tersebut, maka pada tahun 
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1990 oplah PT. Jawa Pos mencapai 300.000 eksemplar dan terus bertambah 

hingga 600.000 eksemplar pada tahun 2002. 

 Guna melakukan penawaran dan penjualan surat kabar Jawa Pos kepada 

para pelanggan, PT. Jawa Pos menggunakan personal selling yang berada di Biro 

Perwakilan Jawa Pos, dengan harapan perusahaan dapat mengetahui informasi 

mengenai tanggapan konsumen terhadap Jawa Pos. Pada Biro Perwakilan ini, 

sales dibagi menjadi dua yaitu :   

1. Sales Kanvas, yang dalam pelaksanaannya di Biro Perwakilan berdasarkan 

wilayah yang ditentukan oleh perusahaan atau Team Leader Biro tersebut.  

2. Sales Free Lance, yang dalam pelaksanaannya tidak ditentukan, melainkan 

langsung memberikan laporan per hari kepada Team Leader.  

 

4.1.2. Sejarah Radar Malang 

Jawa Pos membuka Biro Perwakilan di Kota Malang pada tanggal 1 Juli 

1979 dengan nama Jawa Pos radar Malang di Jalan Kaliurang 57 Malang tepatnya 

di rumah tokoh Pers Malang, Bapak Bun Soepardi. Dalam perkembangan 

selanjutnya, harian umum jawa Pos Radar Malang sering mengalami perpindahan 

alamat kantor operasional sebagai usaha untuk mencari lokasi yang strategis 

berdasarkan tinjauan ekonomi. Pada akhirnya harian Jawa Pos Radar Malang 

menetap di Jalan Arjuno 23 Malang sejak tanggal 24 April 1988. 

Radar Malang merupakan anak dari induk perusahaan Jawa Pos yang 

berpusat di Surabaya, tepatnya di Graha Pena Lt. 4-5 Jalan A. Yani 88 Surabaya. 

Pada mulanya Radar Malang merupakan salah satu bagian dari Malang Pos 

kemudian dengan adanya Otonomi Daerah, Radar Malang menetapkan untuk 
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berdiri sendiri tanpa menjadi satu bagian dari Malang Pos. PT. Malang Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang) mulai berdiri sendiri pada tanggal 1 April 1999 

dan berlokasi di Jalan Arjuno 23 Malang.  

Radar Malang mulai menetapkan pengaturan manajemen baru yang diatur 

menurut bagian-bagiannya sendiri sesuai dengan ketentuan Jawa Pos Radar 

Malang yang baru pada tanggal 1 April 2001. Saat itu Pimpinan Umum Redaksi 

yaitu Bapak H. Khairi Mahmud. Biro ini menangani pelanggan wilayah Malang 

dan sekitarnya. Adapun wilayah pemasaran Radar Malang meliputi: 

Kota Malang          : Kecamatan Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Dinoyo, 

Kedungkandang, Sukun 

Kota Batu 

Kabupaten Malang : Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang, Wajak, Bantur, Turen, 

 Gondanglegi, Bululawang, Kepanjen, Dau, Pakisaji, 

 Donomulyo, Karangkates, Sendangbiru, Sumberpucung, 

 Dampit, Pujon, Ngantang, Karangploso, Wagir, Ngliyep,  

 Balekambang. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi PT. Malang Intermedia Pers ( Jawa Pos Radar 

Malang) dapat dihat pada lampiran 1  dan penjelasan dari tugas masing-masing 

Divisi yang ada di PT. Malang Intermedia Pers. 

Tugas dari masing-masing sub bagian struktur organisasi PT. Malang 

Intermedia Pers.(Jawa Pos Radar Malang) dijelaskan sebagai berikut:  
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1. General Manager  

a. Membawahi semua departemen di Radar Malang 

b. Mengontrol semua aktivitas yang dilakukan di Radar Malang  

2. Divisi Redaksi  

Pada bagian redaksi bertugas mencari berita, mengedit berita dan menyusun 

berita. 

(1) Tugas Pimpinan Redaksi Radar Malang  

a. Membawahi semua departemen Redaksi Radar Malang. 

b. Menentukan kebijaksanaan departemen Redaksi Radar Malang. 

c. Mengontrol pembuatan berita yang dibuat oleh wartawan 

d.  Mengontrol hasil pengeditan berita oleh redaktur. 

(2) Tugas supervisor 

a. Sebagai konsultan bagi pimpinan redaksi 

b. Memberikan nasehat-nasehat yang diperlukan pimpinan redaksi 

(3) Tugas Redaksi Pelaksana  

 a.  Melaksanakan tugas operasional sehari–hari dan manajemen  

  redaksi di bawah pimpinan redaksi 

 b. Mengawasi dan mengkoordinasikan tugas redaktur dan wartawan. 

 c. Memberikan solusi pada wartawan yang mendapatkan kesulitan di  

  lapangan.  

 d. Memberikan perintah tentang penjadwalan hal berita. 

 e. Mengedit layak tidaknya berita yang akan dimuat.  

 f. Memberikan perintah peliputan pada masing – masing wartawan. 
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 (4) Tugas Redaktur  

a. Mengedit berita yang ditulis oleh wartawan. 

b. Melakukan  koreksi berita dari wartawan sebelum dijadikan berita  

c. Mengecek ulang benar tidaknya berita yang didapat oleh wartawan  

d. Memberikan informasi kepada wartawan jika ada berita yang layak 

diliput. 

e. Menerima segala informasi yang datang dari luar (masyarakat)  

(5)  Tugas Wartawan  

a. Mencari berita yang akurat untuk diterbitkan di koran.  

b. Menerima informasi berita dari luar maupun dari dalam kantor.  

c. Bersikap ramah dan sopan dalam wawancara.  

3. Divisi Keuangan 

Pada bagian ini bertugas menangani keuangan perusahaan dan menangani 

administrasi pembayaran koran dari agen. 

 (1) Tugas Accounting Perusahaan  

a. Input transaksi keuangan harian (kas dan bank)  

b. Mengelola data keuangan   

c. Mengendalikan pengeluaran keuangan.  

d. Membuat proyeksi keuangan untuk tahun yang akan datang.  

e. Membuat data: gaji / bonus karyawan, uang makan dan  

f. Transportasi, TP (tunjangan profesional) wartawan, lembur.  

g. Membuat faktur pajak.  

h. Membuat laporan pajak: PPn, PPh 21 dan 25, pajak tahunan,  

i. Perhitungan komisi, iklan jitu Radar Malang, iklan kolom AE.  
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(2) Tugas Kasir Perusahaan  

a. Menerima setoran dari TO iklan.  

b. Input transaksi keuangan harian (kas dan Bank)  

c. Melayani untuk pengambilan gaji, tunjangan profesional, dan 

bonus. 

d. Mengorder kas kantor untuk pengeluaran perusahaan. 

(3) Tugas TO (Traffic Officer) / Accounting Iklan  

a. Menangani iklan.  

b. Membuat laporan dan kuitansi iklan.  

c. Mengontrol piutang iklan dan mencatat order iklan masuk .  

d. Menghitung komisi dan menerima setoran uang dari AE  

e. Saling bekerja sama dengan accounting.  

4. Divisi Iklan 

Pada bagian iklan bertugas mencari dan menerima pemasangan iklan dari para 

konsumen baik perorangan maupun biro iklan, serta menerima pemasangan 

dari event organizer yang bertugas mengurus suatu acara pada instansi lain 

yang berkerjasama dengan Radar malang. 

 (1) Tugas Manajer Iklan  

a. Mengontrol pemasaran iklan dalam menjalankan tugasnya.  

b. Meneliti semua laporan yang ada pada accounting  iklan.  

c. Mengatur dan menentukan harga iklan (naik tidaknya tarif iklan)  

d. Melaksanakan tugas harian operasional dan manajemen periklanan.  

 (2) Tugas Bagian Iklan Jitu  

a. Melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 
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pemasang iklan.  

b. Menghitung harga jika ada pemasang iklan, dan memberikan 

contoh cara beriklann kepada pelanggan.  

c. Mengirimkan data-data iklan ke pusat untuk dimuat sesuai dengan 

order.  

d. Mentransfer uang ke keuangan pusat.  

(3) Tugas Penagih Iklan  

a. Menagih pembayaran iklan kepada pelanggan yang jatuh tempo. 

b. Membantu pemasangan iklan yang datang ke kantor. 

c. Meneliti order pemasang yang belum membayar.  

 (4) Tugas Order Iklan  

a. Menerima order masuk dan memuat order sesuai jadwal order  

b. Menjadwalkan order yang akan dimuat   

c. Mengecek iklan pusat yang akan dimuat di Radar Malang.  

(5)  Tugas Desain Grafis Iklan  

a. Mendesain iklan sesuai dengan permintaan pemasang iklan.  

b. Menerima order desainan iklan yang masuk.  

c. Membenahi materi desain iklan dari pemasang yang ingin dirubah  

d. desainnya.  

(6) Tugas Marketing Iklan   

a. Mencari pelanggan baru pemasang iklan  

b. Memberikan harga iklan yang sesuai dan pelayanan yang baik  

kepada konsumen.  

c. Menerima kritikan dan solusi dari pimpinan.  
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d. Mengikuti rapat yang diadakan oleh pemimpin.  

e. Mengikuti trik-trik periklanan agar pelanggan tetap memasang 

iklan.  

5. Divisi Sirkulasi/Pemasaran Koran 

Pada divisi sirkulasi/pemasaran Koran bertanggung jawab menangani 

pemasaran koran Radar Malang, distribusinya, dan oplah koran. 

 (1) Tugas Pimpinan Pemasaran  

a. Memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.  

b. Mengontrol cara kerja pemasaran di kantor maupun di lapangan.  

c. Menciptakan planning ke depan pada pemasaran.  

d. Mengontrol pembukuan keuangan pemasaran.  

e. Membuat proyeksi dan strategi untuk peningkatan koran.  

f. Menciptakan suasana nyaman pada pemasaran.  

g. Bertanggung jawab pada bagian pemasaran. 

h. Meningkatkan oplah koran. 

(2) Tugas Pengembang koran 

 a. Sebagai konsultan bagi pimpinan pemasaran. 

 b. Memberikan nasehat-nasehat mengenai  pengembangan produk 

kepada pimpinan pemasaran.  

(3) Tugas Staff Pemasaran 

a. Menangani administrasi yaitu, pembuatan kuitansi tagihan 

pelanggan dari agen (piutang) dan pembuatan kuitansi pembayaran 

tagihan. 
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b. Menangani sirkulasi yaitu, menginput penjualan, mutasi, 

pengembalian/retur dan klaim. 

(4) Tugas Tenaga Lapangan (TL) 

a. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap distribusi koran 

b. Bertanggung jawab terhadap oplah koran 

c. Menangani pembayaran dan promosi. 

(5) Tugas Marketing Promotion Event (MPE) 

a. Bertugas menangani kerjasama atau sponsorship suatu acara 

dengan instansi lain yang dibantu oleh Event Organizer (EO).  

b. Bertanggung jawab atas kelancaran dan kesuksesan acara 

 

4.1.4. Gambaran Umum PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 

Radar Malang) 

Gambaran umum dari PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang) dilihat dari unsur-unsur yang terdapat pada bauran pemasaran jasa adalah 

sebagai berikut: 

1. Produk (Product) 

Produk Jawa Pos memiliki gaya bahasa yang sederhana, to the 

point dan marketable. Citra merek dan positioning produk Jawa Pos Radar 

Malang sudah sangat melekat sebagai leader. Jawa Pos Radar Malang 

selalu berusaha memberikan inovasi kepada konsumen.dan differensiasi 

pada lay out korannya. 

Suplemen koran lokal Radar Malang merupakan spesifikasi koran 

Jawa Pos untuk segmen warga Malang yang di produksi sendiri oleh PT. 
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Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) yang terdiri dari 

beberapa segmen dengan pembagian:  

a. Radar Malang, berisi berita utama (Headline) seputar Malang Kota, 

Malang Raya dan sekitarnya. Segmen ini berisi kejadian-kejadian 

terkini yang terjadi di kota Malang dan sekitarnya, meliputi berita 

pendidikan, kriminalitas, ekonomi maupun politik. 

b. Radar Sport, Berisi berita olah raga seputar Malang terutama tentang 

Arema dan Persema Malang.  

c. Radar Batu, berisi kejadian-kejadian terkini yang terjadi di kota Batu 

dan sekitarnya. Segmen ini lebih difokuskan pada berita Agritech 

karena berdasarkan hasil riset Radar Malang, banyak dari warga kota 

Batu berkerja pada bidang pertanian dan perkebunan, sehingga 

membutuhkan lebih banyak informasi mengenai pengelolaannya. 

d. Radar Kanjuruan, berisi kejadian-kejadian terkini yang terjadi di 

daerah Kanjuruan. Berdasarkan hasil riset Radar Malang pula 

diketahui bahwa warga Kanjuruan lebih menyukai berita-berita 

kriminalitas. 

2. Harga (Price) 

  Harga jual Jawa Pos Radar Malang secara eceran sebesar Rp 3.500,00 

dan secara berlangganan adalah sebesar Rp 75.000,00. PT. Malang 

Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) memiliki pemasukan yang paling 

besar di bidang iklan dari pada radar-radar lain milik Jawa Pos Group. 

Berikut rincian harga iklan jitu dan kolom dari PT. Malang Intermedia Pers 

(Jawa Pos Radar Malang). 
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Tabel 4.1. 

HARGA IKLAN JITU 

KATEGORI KETERANGAN HARGA/BARIS 

JITU UMUM Minggu s/d jumat 

Sabtu 

Rp 40.000 

Rp 45.000 

JITU LOWONGAN Minggu s/d jumat 

Sabtu 

Rp 85.000 

Rp 110.000 

JITU PROPERTY Minggu s/d jumat 

Harga diatas 250 juta 

Harga dibawah 250 juta 

Sabtu 

 

Rp 35.000 

Rp 30.000 

Rp 45.000 

JITU PROPERTI 

DISEWAKAN 

Minggu s/d jumat 

Kontrak/sewa 

Kos-kosan 

Sabtu 

 

Rp 30.000 

Rp 20.000 

Rp 45.000 

JITU MOBIL DIJUAL Minggu s/d jumat 

Harga diatas 250 juta 

Harga dibawah 250 juta 

Sabtu 

 

Rp 40.000 

Rp 35.000 

Rp 45.000 

JITU MOTOR DIJUAL Minggu s/d jumat 

Sabtu 

Rp 20.000 

Rp 30.000 

JITU KEHILANGAN Senin s/d minggu Rp 20.000 

JITU UCAPAN Senin s/d minggu Rp 20.000 

Sumber : PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 
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Tabel 4.2. 

HARGA JITU KHUSUS 

 

FOTO 

 

 

HARI 

Senin s/d rabu 

Kamis, jumat dan minggu 

sabtu 

BIAYA 

Rp 75.000 

Rp 150.000 

Rp 200.000 

KETERANGAN 

Belum termasuk biaya iklan 

jitu 

Sumber : PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 

 

Tabel 4.3. 

HARGA IKLAN KOLOM RADAR MALANG 

KATEGORI HARGA /mm kolom 

Hal 1 Rp 33.000 

Hitam Putih Rp 19.500 

Full Colour Rp 25.000 

Lowongan Rp 20.000 

Social (berita duka, ucapan terima kasih) Rp 12.500 

Sumber : PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 

 

3. Saluran distribusi / tempat (Place)  

  PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) berlokasi 

pada Jl. Arjuno no.23 Malang. Di Malang terdapat 34 agen yang 

mendistribusikan koran Jawa Pos Radar Malang yang seluruhnya tersebar 

di Kota Malang, Untuk daerah pemasaran di kota Malang tersebar 7 titik, 

yaitu; pertigaan Karanglo, pertigaan Arjosari, pertigaan Kedawung, 

pertigaan Kaliurang, pertigaan Talun, kantor Radar Malang dan Kacuk. 
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Daerah pemasaran di kabupaten Malang 4 titik, yaitu; Pasar Lawang, Pasar 

Singosari, Pasar Kepanjen, Jl. Kawi (Sumber Pucung). Dan untuk daerah 

pemasaran di Kota Batu adalah di alun–alun kota Batu. 

Saluran distribusi koran Jawa Pos Radar Malang dimulai dari 

perusahaan PT. Jawa Pos di Surabaya ke kantor cabang Radar Malang 

(sirkulasi) ke Agen hingga sampai ke konsumen. Pada program sirkulasi, 

melakukan mutasi awal hingga mutasi akhir maksimal pukul 20.00. Pukul 

20.00 berita diserahkan pada lay out koran, pukul 22.00 dikirim dan mulai 

mencetak seluruh Radar. Pukul 24.00 mencetak koran Jawa Pos dan koran 

Olahraga. Tim Ekspedisi berangkat ke kota Malang pukul 02.00 pagi, 

sampai Malang pukul 04.00 dan akan sampai pada konsumen paling 

lambat pukul 05.30 pagi. 

 Apabila ada klaim rusak/ kurang maka tanggung jawab tim 

ekspedisi/cetak, dan koran tersebut akan dikirim lagi ke Surabaya. Apabila 

ada klaim retur (titipan tidak laku/hujan maka dikembalikan ke Radar 

Malang, laporan dilaksanakan  tiap Minggu pada hari Sabtu. 

4. Promosi (Promotion) 

Berikut adalah kegiatan promosi yang dilakukan PT. Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang) dalam upaya memuaskan pelanggan, 

mempertahankan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan: 

a. Promosi iklan JITU PROPERTY, Free photo :  

a. Senin, Selasa, Rabu = minimal 3 baris 

b. Kamis = minimal 4 baris 

c. Jumat = minimal 5 baris 
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b. Pada waktu penggemar sepakbola seluruh dunia sedang semarak 

memeriahkan perebutan Piala Euro, Radar Malang juga tidak mau 

kalah dengan mengadakan even Euro.  Bagi para pelanggan yang 

membayar 1 bulan mendapatkan mug dan yang membayar 2 bulan 

mendapatkan kaos. 

c. Mengadakan kuis Arema 8 besar. Kuis pelanggan ini memacu volume 

penjualan, keuntungan mendapatkan pelanggan resmi dan mendapat 

data mereka atau bahkan komplain. 

d. Mengadakan DBL (Deteksi Basketball Lenguage) di kota Malang  

e. Mengadakan  even Batu Agritech. 

f. Mengadakan even Sampoerna/Ijo Royo-Royo dan Rembuk Kampung. 

g. Mengadakan even Klik bersama Kalporesta, Telkomsel, U-mild. 

5. Orang (People) 

Sistem manajemen serta hubungan antar karyawan yang bersifat 

kekeluargaan masih digunakan dalam menyelesaikan masalah termasuk 

memberikan masukan ide kepada perusahaan mengingat jumlah karyawan 

yang tidak terlalu banyak. Mengadakan pelatihan karyawan untuk 

perbaikan pelayanan, peningkatan profit dan brand. Menyediakan 

customer servise bagi para pelanggan yang ingin melakukan komplain.  

Radar Malang juga sangat memperhatikan mitra kerja, para agen 

dan loper koran. Para agen dan loper diberikan asuransi, tunjangan, 

insentif/bonus-bonus, wisata, makan-makan, buka puasa bersama dan 

parcel, hal ini dapat menumbuhkan kepuasan dan memacu loyalitas agen 

dan loper. Merekrut anak magang atau KKN-P untuk mensurvei keinginan 
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pelanggan dan agen, mencari tahu perkembangan para pesaing. Selain itu 

juga dapat memberikan masukan mengenai Radar Malang. 

6. Bukti-Bukti Fisik (Physical Evidence) 

PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) memiliki 

lingkungan fisik yang sangat baik, bangunan yang masih nampak baru dan 

kebersihan yang terjaga memberikan kenyaman bagi para pegawai dan 

para pelanggan. Peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dapat 

mendukung keefektifan kerja pegawai. Logo dan warna  dari Jawa Pos 

Radar Malang identik dengan biru tua, sangat mudah diingat bagi para 

pelanggan. Kertas koran  memiliki kualitas yang baik. Ukuran bentuk dan 

jumlah halaman sesuai dengan kebutuhan. 

7. Proses (Process) 

PT. Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) memiliki kecepatan,  

kemudahan dan ketepatan dalam pelaksanaan kegitan kerja para pegawai 

termasuk loper, selain itu dalam melayani pelanggan pada pemasangan 

iklan  juga memiliki kecepatan dan kemudahan yang tak kalah bersaing. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

Data penelitian ini diperoleh dari pelanggan PT. Malang Intermedia Pers 

(Jawa Pos Radar Malang). Karakteristik responden meliputi data-data atas jenis 

kelamin, usia responden, pendapatan responden, lama berlangganan, alasan 

responden berlangganan koran. Adapun karakteristik responden pada penelitian 

ini akan digambarkan sebagai berikut: 
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1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel 4.4. berikut: 

Tabel 4.4. 
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Responden Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 
Laki-Laki 78 78% 

Perempuan 22 22% 
Total 100 100 % 

Sumber data: Data Primer yang diolah,  April 2009 
 

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.4. diperoleh 

informasi bahwa mayoritas responden memiliki jenis kelamin laki-laki 

dengan jumlah 78 orang atau 78%, sedangkan minoritas responden memiliki 

jenis kelamin perempuan dengan jumlah 22 orang atau 22%. Hal ini 

dikarenakan untuk urusan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

transaksi berlangganan koran lebih banyak dilakukan oleh laki-laki sebagai 

kepala keluarga yang senang membaca koran dan memperoleh informasi 

terbaru. Selain itu juga faktor kelamin dapat mempengaruhi penilaian 

terhadap pengaruh signifikansi variabel produk (product), harga (price), 

tempat (place), promosi (promotion), orang (people), bukti-bukti fisik 

(physical evidence) dan proses (process) terhadap kepuasan pelanggan. 
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2. Usia Responden 

Berdasarakan hasil penelitian, karakteristik responden berdasarkan 

usia dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut: 

 

Tabel 4.5. 
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia Responden (Tahun) Jumlah Responden 

(Orang) 
Persentase 

(%) 
< 20 - - 

20-30 23 23% 
31-40 57 57% 
> 40 20 20% 
Total 100 100% 

Sumber data: Data Primer yang diolah, April 2009 
 

 

Dari tabel 4.5. dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

berusia 31-40 tahun dengan jumlah 57 orang atau  57%. Hal ini 

dikarenakan pada usia ini sebagian besar pelanggan telah memiliki 

pekerjan tetap sehingga memiliki keinginan untuk selalu memperoleh 

informasi terbaru melalui media. Pada usia kurang dari 20 tahun tidak 

ada yang menjadi pelanggan, hal ini dikarenakan pada usia ini 

pendapatan masih bergantung pada orang tua. Faktor usia dapat 

mempengaruhi penilaian terhadap pengaruh signifikansi variabel 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), 

orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses 

(process) terhadap kepuasan pelanggan. 
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3. Tingkat Pendapatan 

Distribusi responden berdasarkan pendapatan dapat dilihat pada 

tabel 4.6. berikut: 

 
Tabel 4.6. 

Deskipsi Responden Berdasarkan Pendapatan 
 

Pendapatan Responden (Rp) Jumlah 
Responden 

(Orang) 

Persentase 
(%) 

< Rp .1.000.000 - - 
Rp.1.000.001 - Rp.2.000.000 12 12% 
Rp.2.000.001 - Rp.3.000.000 32 32% 

> Rp.3.000.000 56 56% 
Total 100 100% 

 Sumber data: Data Primer yang diolah, April 2009 
 

 

Dari tabel 4.6. diketahui bahwa mayoritas responden mempunyai 

pendapatan diatas Rp.3.000.000 adalah sejumlah 56 orang atau sebesar 

56%. Hal ini disebabkan harga koran Jawa Pos cukup tinggi sehingga 

masyarakat yang mampu berlangganan secara tetap adalah masyarakat 

yang memiliki penghasilan cukup tinggi atau masyarakat menengah 

keatas. Berdasakan data tersebut tidak ada responden yang memiliki 

penghasilan dibawah Rp !.000.000 hal ini dikarenakan dengan 

penghasilan pas-pasan masyarakat tidak sanggup untuk berlangganan 

koran Radar Malang. Faktor pendapatan responden dapat 

mempengaruhi penilaian terhadap pengaruh signifikansi variabel 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), 

orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses 

(process) terhadap kepuasan pelanggan. 
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4. Lama Berlangganan 

Distribusi responden berdasarkan lama berlangganan dapat 

dilihat pada tabel 4.7. berikut: 

 
Tabel 4.7. 

Deskipsi Responden Berdasarkan Lama Berlangganan 
 

Lama Berlangganan (Tahun) Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

< 1 Tahun 11 11% 

1 Tahun – 2 Tahun 37 37% 

> 2 Tahun 51 51% 

Total 100 100% 

Sumber data: Data Primer yang diolah, April 2009 
 

Dari tabel 4.7. diketahui bahwa minoritas responden sejumlah 11 

orang atau 11% berlangganan koran kurang dari 1 tahun sedangkan 

mayoritas responden telah berlangganan lebih dari dua tahun, jumlah 

responden tersebut adalah 51 orang atau 51%. Hal ini berkaitan dengan 

usia dan pendapatan responden yang dapat mempengaruhi waktu 

perlangganan.  Selain itu juga faktor lama berlangganan  responden 

dapat mempengaruhi penilaian terhadap pengaruh signifikansi variabel 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), 

orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses 

(process) terhadap kepuasan pelanggan. 
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5. Alasan Berlangganan Koran 

Distribusi responden berdasarkan alasan berlangganan koran dapat 

dilihat pada tabel 4.8. berikut: 

 
Tabel 4.8. 

Deskipsi Alasan Berlangganan Koran 

Alasan Berlangganan Koran Jumlah Responden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Ingin mengetahui berita atau 

informasi terbaru 

98 98% 

Mengikuti tren atau gaya hidup 2 2% 

Lainnya 0 0% 

Total 100 100% 

Sumber data: Data Primer yang diolah, April 2009 
 

Dari tabel 4.8. diketahui bahwa mayoritas responden 

berlangganan koran PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang) dengan alasan ingin mengetahui berita atau informasi terbaru 

dengan jumlah responden adalah 98 orang atau 98%, sedangkan 

minoritas responden sejumlah 2 orang atau 2% berlangganan koran 

PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) dengan alasan 

mengikuti tren atau gaya hidup. Selain itu alasan berlangganan  koran 

oleh responden dapat mempengaruhi penilaian terhadap pengaruh 

signifikansi variabel produk (product), harga (price), tempat (place), 

promosi (promotion), orang (people), bukti-bukti fisik (physical 

evidence) dan proses (process) terhadap kepuasan pelanggan. 
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4.3.  Hasil Analisis 

4.3.1. Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan kecenderungan 

jawaban responden dari tiap variabel baik variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5, 

X6, X7) maupun variabel terikat (Y).  

1. Deskripsi Variabel Produk (X1) 

Pada variabel produk, responden dimintai pendapat 

mengenai penilaian subjektif mereka terhadap produk koran Jawa 

Pos Radar Malang. Penilaian tentang produk meliputi aspek-aspek 

antara lain merek/brand (X1.1), keanekaragaman/variety (X1.2) 

dan keistimewaan/features (X1.3). Distribusi jawaban responden 

atas penyataan pada variabel produk secara lebih lengkap dapat 

dilihat pada tabel 4.9. berikut: 

 
Tabel 4.9. 

Deskripsi Variabel Produk 

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

Merek 0 0 0 0 5 5 65 65 30 30 100 100 
Keanekaragaman 0 0 0 0 11 11 53 53 36 36 100 100 
Keistimewaan 0 0 0 0 9 9 50 50 41 41 100 100 

Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 

Pada variabel produk, 95% atau sebagian besar responden 

setuju dengan pernyataan bahwa mereka memilih koran Jawa Pos 

Radar Malang karena memiliki gambaran merek (brand image) 

yang baik di mata masyarakat, 89% responden setuju koran Jawa 
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Pos Radar Malang memiliki keanekaragaman produk/product 

variety, 81% responden setuju koran Jawa Pos Radar Malang 

memiliki keistimewaan (features) dibanding koran lain. 

2. Deskripsi Variabel Harga (X2) 

Pada variabel harga, responden dimintai pendapat mengenai 

penilaian subjektif mereka terhadap harga koran Jawa Pos Radar 

Malang. Penilaian tentang harga meliputi aspek-aspek antara lain 

penetapan harga koran (X2.1), penetapan harga pemasangan iklan 

(X2.2)  dan potongan harga (discount) untuk yang berlangganan 

(X2.3). Distribusi jawaban responden atas penyataan pada variabel 

harga secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.10. berikut: 

 
Tabel 4.10. 

Deskripsi Variabel Harga  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

Harga koran 0 0 0 0 0 0 60 60 40 40 100 100 
Harga iklan 0 0 0 0 4 4 56 56 40 40 100 100 
Harga 
berlangganan 0 0 0 0 4 4 53 53 43 43 100 100 

Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 

Melalui tabel 4.10. dapat diketahui bahwa 100% responden 

setuju dengan pernyataan bahwa walaupun harga koran Jawa Pos 

Radar Malang lebih mahal dibandingkan beberapa pesaingnya 

namun harga koran Jawa Pos Radar Malang sesuai dengan 

produk/informasi yang diperoleh. Pada harga iklan 96% responden 

juga setuju bahwa harga pemasangan iklan koran Jawa Pos Radar 
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Malang sesuai dengan manfaat yang diperoleh, produk yang 

mereka iklankan pada Jawa Pos Radar Malang cepat mendapatkan 

respon dari masyarakat/konsumen. Pada aspek discount, dari 96% 

responden setuju bahwa harga berlangganan koran Jawa Pos Radar 

Malang lebih murah dari pada eceran, mereka tertarik dengan 

potongan harga bagi yang berlangganan. 

3. Deskripsi Variabel Tempat  (X3) 

Pada variabel promosi, responden dimintai pendapat 

mengenai penilaian subjektif mereka terhadap tempat pelayanan 

yang disediakan oleh PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang). Penilaian tentang tempat meliputi aspek-aspek antara 

lokasi perusahaan Jawa Pos Radar Malang (X3.1), lokasi agen 

Jawa Pos Radar Malang (X3.2) dan jangkauan distribusi Koran 

Jawa Pos Radar Malang (X3.3). Distribusi jawaban responden atas 

penyataan pada variabel tempat secara lebih lengkap dapat dilihat 

pada tabel 4.11. berikut: 

Tabel 4.11. 
Deskripsi Variabel Tempat  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 
Lokasi 
perusahaan 0 0 0 0 0 0 63 63 37 37 100 100

Lokasi agen 0 0 0 0 1 1 60 60 39 39 100 100
Jangkauan 
distribusi 0 0 0 0 3 3 55 55 42 42 100 100

Sumber: Data primer (diolah), 2009 
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Melalui tabel 4.11. dapat diketahui bahwa seluruh atau 

100% responden setuju dengan pernyataan bahwa lokasi PT. 

Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) strategis di 

pusat kota tepatnya di jalan Arjuno no.23 Malang, 99% responden 

juga setuju dengan pernyataan bahwa lokasi para agen dan 

pedagang eceran strategis. Pada aspek jangkauan distribusi 97% 

resonden setuju dengan pernyataan koran Jawa Pos Radar Malang 

memiliki jangkauan distribusi yang luas karena mereka tersebar 

diseluruh wilayah Malang, Batu dan sekitarnya.  

4. Deskripsi Variabel Promosi (X4) 

Pada variabel promosi, responden dimintai pendapat 

mengenai penilaian subjektif mereka terhadap kegiatan promosi 

yang dilakukan oleh PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang). Penilaian tentang promosi meliputi aspek-aspek antara 

lain iklan (X4.1), kuis pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan 

(X4.2) dan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam menciptakan 

hubungan dengan public (public relation) (X4.3). Distribusi 

jawaban responden atas penyataan pada variabel promosi secara 

lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.12. berikut: 
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Tabel 4.12. 
Deskripsi Variabel Promosi  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

Iklan 0 0 0 0 2 2 66 66 32 32 100 100 
Kuis pelanggan 0 0 0 0 2 2 56 56 42 42 100 100 
Kegiatan  0 0 0 0 2 2 53 53 45 45 100 100 

Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 

Melalui tabel 4.12. dapat diketahui bahwa 98% responden 

cenderung setuju dengan pernyataan bahwa mereka senang dengan 

adanya promosi gratis foto pada pemasangan iklan jitu. Sedangkan 

pada item pertanyaan mengenai kuis pelanggan 98% responden 

setuju dengan pernyataan bahwa mereka senang dengan adanya 

kuis-kuis pada Jawa Pos Radar Malang (Kuis Pelanggan, Kuis 

Arema, Kuis Euro, dll). Pada item pernyataan mengenai kegiatan 

yang diadakan Jawa Pos Radar Malang, sebanyak 98% responden 

senang dengan adanya kegiatan yang diadakan Jawa Pos Radar 

Malang (DBL, Klik/Safety Riding, Batu Agritech, dll). Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian 

konsumen terhadap perusahaan. 

5. Deskripsi Variabel Orang (X5) 

Pada variabel orang (people), responden dimintai pendapat 

mengenai penilaian subjektif mereka terhadap pelaku (orang) yang 

memainkan peranan dalam penyajian jasa. Dalam hal ini orang 
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merupakan karyawan yang bekerja pada PT. Malang Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang) dan mempunyai kontak langsung 

dengan konsumen pada saat proses penyerahan jasa.  

Penilaian tentang orang meliputi aspek-aspek antara lain 

pelayanan karyawan (X5.1), kemampuan karyawan dalam 

merespon keinginan pelanggan. (X5.2) dan sikap karyawan ketika 

meghadapi konsumen serta penampilan keseharian karyawan 

(X5.3). Distribusi jawaban responden atas penyataan pada variabel 

orang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.13. berikut: 

 

Tabel 4.13. 
Deskripsi Variabel Orang  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

pelayanan 0 0 0 0 1 1 60 60 39 39 100 100 
Kemampuan  0 0 0 0 2 2 62 62 36 36 100 100 
Sikap&Penampil
an 0 0 0 0 3 3 49 49 48 48 100 100 

Sumber: Data primer (diolah), 2009 

 

Melalui tabel 4.13. dapat diketahui bahwa 99% responden 

setuju dengan pernyataan bahwa setiap karyawan PT. Malang 

Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) termasuk pelayanan 

agen dan loper, terlatih memberikan pelayanan yang baik bagi para 

pelanggannya, 98% responden setuju mengenai pernyataan bahwa 

karyawan Jawa Pos Radar Malang cepat dan tanggap dalam 

merespon keinginan pelanggan, kemampuan mereka tidak perlu 
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diragukan. Pada item penyataan mengenai sikap dan penampilan 

karyawan, 97% responden cenderung setuju dengan pernyataan 

bahwa karyawan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang) selalu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan pada 

para pelanggan dan selalu berpenampilan rapi pada saat bekerja. 

Karyawan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 

dituntut untuk dapat menjaga citra dan nama baik perusahaan. 

6. Deskripsi Variabel Bukti-bukti Fisik (X6) 

Pada variabel sarana fisik (physical evidence), responden 

dimintai pendapat mengenai penilaian subjektif mereka terhadap 

bukti-bukti fisik perusahaan. Dalam hal ini penilaian tentang 

sarana fisik meliputi aspek-aspek antara lain atribut perusahaan 

(X6.1), kualitas koran (X6.2) dan perlengkapan fisik yang 

diperlukan dalam proses penyampaian jasa (X6.3). Distribusi 

jawaban responden atas penyataan pada variabel sarana fisik secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 4.14. berikut: 

 
Tabel 4.14 

Deskripsi Variabel Bukti-Bukti Fisik  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

Atribut 0 0 0 0 1 1 60 60 39 39 100 100
Kualitas Koran 0 0 0 0 6 6 51 51 43 43 100 100
perlengkapan 0 0 0 0 6 6 54 54 42 42 100 100

Sumber: Data primer (diolah), 2009 
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Melalui tabel 4.14 dapat diketahui bahwa 99% responden 

setuju dengan pernyataan mengenai atribut, PT. Malang Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang) memiliki logo dan warna yang 

sesuai, 94% responden setuju dengan pernyataan mengenai koran 

Jawa Pos Radar Malang memiliki kualitas kertas, ukuran dan 

jumlah halaman yang sesuai. Sejumlah 94% responden setuju 

dengan pernyataan mengenai perlengkapan PT. Malang Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang) yaitu tersedianya form pemuatan 

iklan dan kuitansi berlangganan. 

7. Deskripsi Variabel Proses (X7) 

Pada variabel proses (process), responden dimintai pendapat 

mengenai penilaian subjektif mereka terhadap proses penyampaian 

jasa. Dalam hal ini Penilaian tentang proses meliputi aspek-aspek 

antara lain kecepatan (X7.1), kemudahan (X7.2) dan hubungan 

interaktif (X7.3). Distribusi jawaban responden atas penyataan 

pada variabel proses secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 

4.15. berikut: 

Tabel 4.15. 
Deskripsi Variabel Proses  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

Kecepatan 0 0 0 0 0 0 70 70 30 30 100 100 
kemudahan 0 0 0 0 3 3 58 58 39 39 100 100 
Hubungan 
interaktif 0 0 0 0 3 3 59 59 38 38 100 100 

Sumber: Data primer (diolah), 2009 
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Melalui tabel 4.15. dapat diketahui bahwa 100% responden 

setuju dengan pernyataan proses pengiriman koran Jawa Pos Radar 

Malang  cepat dan tepat  waktu menuju lokasi, selain itu 96% 

responden setuju dengan pernyataan proses pelayanan pemasangan 

iklan cepat dan mudah. Pada aspek hubungan interaktif 96% 

responden setuju dengan pernyataan karyawan Jawa Pos Radar 

Malang menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan. 

8. Deskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Pada variabel kepuasan pelanggan, responden dimintai 

pendapat mengenai penilaian subjektif mereka terhadap komitmen 

pelanggan untuk berlangganan pada PT. Malang Intermedia Pers 

(Jawa Pos Radar Malang). Dalam hal ini penilaian tentang 

kepuasan pelanggan meliputi aspek-aspek antara lain kepuasan 

pelanggan (Y1), rekomendasi (Y2) dan komitmen pelanggan (Y3).  

Distribusi jawaban responden atas penyataan pada variabel 

loyalitas pelanggan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.16. 

berikut: 

 
Tabel 4.16. 

Deskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan  

Jawaban Responden 
STS TS N S SS 

TOTAL 
Item 

F % F % F % F % F % F % 

Kepuasan 0 0 0 0 0 0 72 72 28 28 100 100 
rekomendasi 0 0 0 0 8 8 52 52 40 40 100 100 
Komitmen 0 0 0 0 10 10 48 48 42 42 100 100 

Sumber: Data primer (diolah), 2009 
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Melalui tabel 4.16. dapat diketahui bahwa seluruh atau 

100% responden menyatakan puas selama berlangganan koran 

Jawa Pos Radar Malang dan 92% responden akan 

merekomendasikan berlangganan koran Jawa Pos Radar Malang 

kepada orang lain. Sedangkan 90% responden setuju dengan 

pernyataan bahwa tidak ada keinginan untuk berpindah ke koran 

lain. 

 

4.3.2. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang dimaksud adalah 

kuesioner. Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan 

rumus Korelasi Product Moment dari Karl Pearson, yaitu dengan 

mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total (variabel). Kriteria pengujian 

adalah jika koefisien korelasi (r) lebih besar dari rtabel, berarti item kuesioner 

dinyatakan valid. Dengan jumlah responden n = 100, dan taraf keyakinan sebesar 

95%, dapat diketahui nilai rtabel  0,199.  

Sedangkan reliabilitas merupakan ukuran angka indeks yang 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 

sama. Dalam penelitian ini, reliabilitas dapat diketahui dengan melihat nilai 

koefisien Cronbach's Alpha. Reabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik 

jika memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. 

Hasil pengujian terhadap validitas dan reabilitas item variabel secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 4.17. berikut: 
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Tabel 4.17. 
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Validitas 
Variabel No. item

Koefisien 
Korelasi tabelr  Kesimpulan 

Cronbach's 
Alpha 

X1.1 0.608 0.199 valid 
X1.2 0.638 0.199 valid X1 
X1.3 0.689 0.199 valid 

0,622 

X2.1 0.739 0.199 valid 
X2.2 0.810 0.199 valid X2 
X2.3 0.862 0.199 valid 

0,728 

X3.1 0.737 0.199 valid 
X3.2 0.786 0.199 valid X3 
X3.3 0.773 0.199 valid 

0,645 

X4.1 0.724 0.199 valid 
X4.2 0.861 0.199 valid X4 
X4.3 0.803 0.199 valid 

0,713 

X5.1 0.689 0.199 valid 
X5.2 0.770 0.199 valid X5 
X5.3 0.807 0.199 valid 

0,627 

X6.1 0.640 0.199 valid 
X6.2 0.881 0.199 valid X6 
X6.3 0.857 0.199 valid 

0,717 

X7.1 0.630 0.199 valid 
X7.2 0.865 0.199 valid X7 
X7.3 0.841 0.199 valid 

0,688 

Y1 0.678 0.199 valid 
Y2 0.913 0.199 valid Y 
Y3 0.911 0.199 valid 

0,793 

Sumber : Data primer (diolah), 2009 

 

Melalui tabel 4.17. dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam 

kuesioner adalah valid karena nilai koefisien korelasi seluruh item lebih besar dari 

0.199. Selain itu, hasil pengujian reabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk 

variabel memiliki koefisien alpha diatas 0,60. Karena itu, seluruh kontruk variabel 

dalam penelitian ini dinyatakan reliabel (dapat dipercaya). 
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4.3.3.  Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Persyaratan yang diperlukan dalam melakukan analisis regresi adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Pada penelitian ini, sebelum dilakukan analisis 

regreasi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui 

apakah data yang diperolah dapat dianalisis dengan menggunakan regresi atau 

tidak. Proses uji prasyarat pada penelitian ini antara lain: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik 

adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan program Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) for windows Release 16.00. Sedangkan hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut: 
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Gambar 4.1. 
Output Pengujian Normalitas 
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Sumber: Output SPSS, 2009 

 

Pada output SPSS normal P-P plot memperlihatkan bahwa 

distribusi dari titik-titik data menyebar di antara diagonal 

probabilitas kumulatif observasi dan probabilitas kumulatif harapan. 

Dengan demikian data dinyatakan berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Metode yang digunakan untuk menguji adanya 

multikolineritas adalah dengan membandingkan Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation 
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Factor (VIF) tidak lebih dari 2 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 

0,1 maka dapat dikatakan data terbebas dari multikolinearitas. 

Melalui pengujian multikolinearitas dengan menggunakan program 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) for windows 

Release 16.00 maka diperoleh hasil seperti yang terlihat pada tabel 

4.16 berikut: 

Tabel 4.18. 
Output Pengujian Multikolinearitas 

 
Varibel Nilai 

VIF 
Nilai 

Tolerance 
Keterangan 

Product (X1) 1.071 0.933 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 
Price (X2) 1.161 0.862 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 
Place (X3) 1.311 0.763 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 
Promotion (X4) 1.172 0.853 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 
People (X5) 1.039 0.963 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 
Physical Evidence (X6) 1.100 0.909 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 
Process (X7) 1.043 0.959 Tidak ada indikasi kolinearitas antar variabel penjelas 

Sumber: Output SPSS, 2009 

 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa 

tidak ada nilai tolerance yang kurang dari 0,1 dan tidak ada VIF 

yang melebihi 2. Dengan demikian dapat dinyatakan model yang 

diajukan terbebas dari gejala multikolinieritas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk 

mengetahui terjadinya ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. 

Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan program Statistical Package for the Social 
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Science (SPSS) for windows Release 16.00. Sedangkan hasil 

pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2. berikut: 

 

Gambar 4.2. 

Output Pengujian Heteroskedastisitas 
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Sumber: Output SPSS, 2009 

 

Gambar 4.2. memperlihatkan bahwa distribusi dari titik-titik 

data menyebar titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk 

suatu pola tertentu. Dengan demikian data dinyatakan bebas dari 

gejala heteroskedastisitas. 
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4.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan regresi 

linier berganda dengan menggunakan program Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) for windows Release 16.00 secara lengkap dapat 

silihat pada tabel 4.19. berikut: 

 

Tabel 4.19. 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients 
(B) 

Standardized 
Coefficients 

(B) 
t hitung sig. Keterangan 

(Constant) 17.193  5.256 0.000  
Product (X1) -0.084 -.078 -0.830 0.409 Tidak signifikan 
Price (X2) -0.232 -.207 -2.108 0.038 Signifikan  
Place (X3) 0.393 .317 3.042 0.003 Signifikan 
Promotion (X4) -0.310 -.265 -2.690 0.008 Signifikan 
People (X5) 0.040 .033 0.352 0.726 Tidak signifikan 
Physical Evidence (X6) 0.173 .161 1.684 0.096 Tidak signifikan 
Process (X7) -0.311 -.264 -2.840 0.006 Signifikan 
R 
R Square 
F hitung 
F table 
Signifikansi F 
α. 

=0.486 
=0.236 
=4.067 
=2.110 
=0.001 
=0.05 

Sumber: Output SPSS, 2009 

Keterangan :  -  Jumlah data (observasi) = 100 
- Dependent Variabel Y 
- * signifikan pada level 5 % 
 

 

Variabel tergantung pada regresi ini adalah Kepuasan Pelanggan (Y) 

sedangkan variabel bebasnya adalah product (X1), price (X2), place (X3), 

promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6) dan process (X7).  
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Berdasarkan output SPSS pada tabel 4.19. diatas, dapat dirumuskan 

persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Y=  – 0.078X1 – 0.207X2 + 0.317X3 – 0.265X4 + 0.033X5 + 0.161X6 – 0.264X7 + e 
 

Tampak pada persamaan tersebut bahwa variabel Price (X2), Place 

(X3), Promotion (X4)  dan Process (X7) menunjukkan angka yang signifikan, 

sedangkan variabel Product (X1), People (X5) dan Physical Evidance (X6) tidak 

menunjukkan angka yang signifikan. Adapun interpretasi dari persamaan tersebut 

adalah : 

1. b1 = - 0.078 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable product meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan akan 

menurun sebesar 0.078 kali atau dengan kata lain setiap penurunan 

kepuasan pelanggan dibutuhkan variabel product sebesar 0.078 dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, X4, X5, X6 dan X7 = 0) 

atau Cateris Paribus. 

2. b2 =  - 0.207 

 Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable price meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan akan menurun 

juga sebesar 0.207 kali atau dengan kata lain setiap penurunan kepuasan 

pelanggan dibutuhkan variabel  price  sebesar 0.207 dengan asumsi 

variabel bebas yang lain tetap (X1, X3, X4, X5, X6 dan X7 = 0) atau 

Cateris Paribus.  
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3. b3 =  0.317 

Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable place meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat sebesar 0.317 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan 

kepuasan pelanggan dibutuhkan variable place sebesar 0.317, dengan 

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

atau Cateris Paribus. 

4. b4 =  - 0.265 

Nilai parameter atau koefisien regresi b4 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable promotion meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan akan 

menurun sebesar 0.265 kali atau dengan kata lain setiap penurunan 

kepuasan pelanggan dibutuhkan variable promotion sebesar 0.265 dengan 

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

atau Cateris Paribus. 

5. b5 = 0.033 

Nilai parameter atau koefisien regresi b5 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable people meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat sebesar 0.033 kali atau dengan kata lain setiap peningkatan 

kepuasan pelanggan dibutuhkan variable people sebesar 0.033 dengan 

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

atau Cateris Paribus. 
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6. b6 = 0.161 

Nilai parameter atau koefisien regresi b5 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable physical evidence meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan 

akan meningkat sebesar 0.161 kali atau dengan kata lain setiap 

peningkatan kepuasan pelanggan dibutuhkan variable physical evidence 

sebesar 0.161 dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, X3, 

X4, X5 dan X7 = 0) atau Cateris Paribus. 

7. b7 = -0.264 

Nilai parameter atau koefisien regresi b5 ini menunjukkan bahwa setiap 

variable process meningkat 1 kali, maka kepuasan pelanggan akan 

menurun sebesar 0.264 kali atau dengan kata lain setiap penurunan 

kepuasan pelanggan dibutuhkan variable process sebesar 0.264, dengan 

asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 = 0) 

atau Cateris Paribus. 
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4.3.5. Pengujian Hipotesis  

1. Hipotesis Pertama (Uji F) 

Uji F digunakan untuk pengujian kecocokan model regresi.. Variabel 

bebas dikatakan signifikan atau bermakna jika nilai uji statistik mempunyai nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05 (5%) atau nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel. 

Sedangkan nilai Ftabel pada taraf keyakinan sebesar 95% (α= 0,05) adalah sebesar 

2,110.  

Tabel 4.20. 

Uji F 
 

Hipotesis Alternatif (Ha1) Nilai Status 

Diduga bahwa dalam penelitian ini variabel product 
(X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people 
(X5), physical evidence (X6) dan process (X7) secara 
simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 
(Y). 

F       =  4.067 

Sig F =  0.001 

Ftabel  =  2.110 

Ha1 tidak  ditolak  

/ Ho1 ditolak 

Sumber: Output SPSS, 2009 

Melalui tabel 4.20, dapat diketahui bahwa pada pengujian ini Ha tidak 

ditolak yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 4.067. Nilai ini lebih besar 

dari F tabel (4.067 > 2.110). Hal  ini menunjukkan bahwa variabel product (X1), 

price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6) dan 

process (X7) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan (Y). 

 

2.  Pengujian Hipotesis Kedua (Uji t) 

Uji t digunakan untuk melihat peranan tiap variabel bebas secara parsial 

atau individual terhadap variabel terikat. Dalam uji t, variabel bebas dikatakan 

mempunyai pengaruh signifikan atau bermakna jika dalam pengujian statistik 
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mempunyai nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau mempunyai nilai thitung  lebih 

besar dari nilai ttabel. Dengan taraf keyakinan 95% (α= 0,05), jumlah sampel 

sebanyak 100 orang dan jumlah variabel bebas sebanyak 7, maka dapat diketahui 

nilai  ttabel  adalah 1,984. 

Tabel 4.21. 

Uji t 

Hipotesis Alternative (Ha2) Nilai Status 

Variabel Product berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   -0.830 
Sig t  =   0.409 
ttabel    =   1.984 

Ha21 ditolak/ 
Ho21 tidak ditolak 

Variabel Price berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   -2.108 
Sig t  =   0.038 
ttabel    =   1.984 

Ha22 tidak ditolak  / 
Ho22 ditolak 

Variabel Place berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   3.042 
Sig t  =   0.003 
ttabel    =   1.984 

Ha23 tidak ditolak / 
Ho23 ditolak 

Variabel Promotion berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   -2.690 
Sig t  =   0.008 
ttabel    =   1.984 

Ha24 tidak ditolak / 
Ho24 ditolak 

Variabel People berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   0.352 
Sig t  =   0.726 
ttabel    =   1.984 

Ha25 ditolak/ 
Ho25 tidak ditolak 

Variabel Physical Evidence berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   1.684 
Sig t  =   0.096 
ttabel    =   1.984 

Ha26 ditolak/ 
Ho26 tidak ditolak 

Variabel Process berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan 

t        =   -2.840 
Sig t  =   0.006 
ttabel    =   1.984 

Ha27 tidak ditolak/ 
Ho27 ditolak 

Sumber data : Data Primer yang diolah 
*   signifikan pada level 5 % 

 

Sedangkan penjelasan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara sendiri-sendiri (parsial) adalah sebagai berikut  

a. Variabel Product  

Varibel product  memiliki  nilai tstatistik sebesar -0.830. Nilai ini lebih kecil  

dari t tabel (0.830 < 1.984). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ha21 ditolak atau Ho21 tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

variabel product tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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b. Variabel Price 

Varibel Price memiliki  nilai tstatistik sebesar -2.108. Nilai ini lebih besar 

dari t tabel (2.108 > 1.984). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ha22 tidak ditolak atau Ho22 ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

variabel Price berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

c. Variabel  Place 

Varibel place memiliki  nilai tstatistik sebesar 3.042. Nilai ini lebih besar dari 

t tabel (3.042 > 1.984). Dengan demikian pengujian menunjukkan Ha23 

tidak ditolak atau Ho23 ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel 

place berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

d. Variabel Promotion 

Varibel promotion memiliki  nilai tstatistik sebesar -2.690. Nilai ini lebih 

kecil dari t tabel (2.690 > 1.984). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha24 tidak ditolak dan Ho24 ditolak. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel promotion berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

e. Variabel  people 

Varibel people memiliki  nilai tstatistik sebesar 0.352. Nilai ini lebih kecil 

dari t tabel (0.352 < 1.984). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ha25 ditolak atau Ho25 tidak ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

variabel people tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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f. Variabel  Phisical Evidence 

Varibel Phisical Evidence memiliki  nilai tstatistik sebesar 1.684. Nilai ini 

lebih kecil dari t tabel (1.684 < 1.984). Dengan demikian pengujian 

menunjukkan Ha26 ditolak atau Ho26 tidak ditolak. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa variabel Phisical Evidence tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

g. Variabel  Process 

Varibel Process memiliki  nilai tstatistik sebesar -2.840. Nilai ini lebih besar 

dari t tabel (2.840 > 1.984). Dengan demikian pengujian menunjukkan 

Ha27 tidak ditolak atau Ho27 ditolak. Hasil ini memperlihatkan bahwa 

variabel Process berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 
4.3.6. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besar sumbangan dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Makin besar koefisien determinasi 

terkoreksi atau model regresi, maka model yang diperoleh akan semakin baik. 

Hasil analisis korelasi yang diperoleh dari output regresi (lampiran) diperoleh 

nilai R2 = 0.236. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai kepuasan pelanggan 

yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang diperoleh sebesar 23.6% 

sedangkan sisanya, yaitu 76.4%, dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan 

model. R. Variabel lain tersebut adalah faktor ekonomi, adanya krisis global 

menyebabkan harga barang-barang meningkat termasuk harga Koran sehingga 

banyak pelanggan yang memilih berhenti berlangganan koran. 
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 Dari lampiran  juga dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah variabel Place yang ditunjukkan oleh 

nilai  Koefisien Beta (standardized) terbesar yaitu sebesar 0.317. Variabel 

Promotion menjadi variabel yang berpengaruh ke-2 dengan koefisien sebesar 

0.265, variabel Process menjadi variabel yang berpengaruh ke-3 dengan koefisien 

sebesar 0.264, sedangkan variabel Price menjadi variabel yang berpengaruh ke-4 

dengan koefisien sebesar 0.207 

 

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Pembahasan Pengaruh Parsial Product Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel product, 

penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimensi product tidak 

mampu dijadikan sebagai prediktor untuk memprediksi kenaikan atau penurunan 

tingkat kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang). 

Dimensi product ini menampilkan beberapa atribut diantaranya merek 

(brand image), keanekaragaman produk (product variety) dan keistimewaan 

(features)  dari PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). Alasan 

mengapa variabel product ini tidak dapat dijadikan suatu pengukuran untuk 

melihat kepuasan pelanggan karena hampir semua produk memiliki gambaran 

yang baikdan pada umumnya masing-masing responden yaiu pelanggan PT. 

Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) memiliki persepsi yang 

berbeda mengenai kualitas produk atau isi berita. Kepuasan responden atau 
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pelanggan terhadap product tergantung pada jenis kelamin, usia dan tingkat 

pendidikan mereka. 

 

4.4.2. Pembahasan Pengaruh Parsial Price Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel price, 

penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi price 

dapat dijadikan prediktor untuk memprediksi kenaikan/penurunan tingkat 

kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 

Pengertian -.207 adalah jika harga koran meningkat 1 kali, maka kepuasan 

responden atau pelanggan terhadap price menurun 20,7%. Dimensi price ini 

menampilkan beberapa atribut diantaranya aspek discount harga berlangganan 

koran Jawa Pos Radar Malang lebih murah dari pada eceran cukup berpengaruh 

bagi responden, mereka tertarik dengan potongan harga bagi yang 

berlangganan.namun tetap saja harga koran Jawa Pos Radar Malang lebih mahal 

dibandingkan beberapa pesaingnya, selain itu harga pemasangan iklan koran Jawa 

Pos Radar Malang memang lebih murah jika dibandingkan dengan Jawa Pos 

Surabaya tetapi lebih mahal dibandingkan radar-radar lain milik Jawa Pos Group 

dan dibandingkan para pesaingnya,  

 

4.4.3. Pembahasan Pengaruh Parsial Place Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel Place, 

penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan dengan arah 

positif terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi Place ini menampilkan beberapa 
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atribut diantaranya lokasi PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) 

yang strategis di pusat kota tepatnya di jalan Arjuno no. 23 Malang dapat 

memudahkan dalam berlangganan atau pemasangan iklan. Lokasi para agen dan 

pedagang eceran sangat strategis dan tersebar di seluruh Malang dan sekitarnya 

sehingga memudahkan para pelanggan dalam berlangganan atau membeli koran 

secara continue. Terdapat 34 agen yang mendistribusikan koran Jawa Pos Radar 

Malang yang seluruhnya tersebar di kota Malang dan sekitarnya. 

 Koran Jawa Pos Radar Malang memiliki jangkauan distribusi yang luas 

karena mereka tersebar diseluruh wilayah Malang, Batu dan sekitarnya. Untuk 

daerah pemasaran di kota Malang tersebar 7 titik, yaitu; pertigaan Karanglo, 

pertigaan Arjosari, pertigaan Kedawung, pertigaan Kaliurang, pertigaan Talun, 

kantor Radar Malang dan Kacuk. Daerah pemasaran di kabupaten Malang 4 titik, 

yaitu; Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Kepanjen, Jl. Kawi (Sumber Pucung). 

Dan untuk daerah pemasaran di Kota Batu adalah di alun–alun kota Batu. Hasil 

pengujian yang menunjukkan adanya pengaruh dominan dimensi place 

merupakan faktor yang sangat menentukan kepuasan pelanggan PT. Malang 

Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 

 

4.4.4. Pembahasan Pengaruh Parsial Promotion Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel promotion, 

penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi promotion ini menampilkan 

beberapa atribut diantaranya kuis pelanggan pada Jawa Pos Radar Malang (Kuis 

Pelanggan, Kuis Arema, Kuis Euro, dll), promosi gratis foto pada pemasangan 
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iklan jitu, kegiatan yang diadakan Jawa Pos Radar Malang (DBL, Klik/Safety 

Riding, Batu Agritech, dll). Peningkatan promosi diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan terhadap perusahaan, namun yang diperoleh dari data 

responden menunjukkan promosi agresif tidak diperlukan bagi responden karena 

mereka telah menjadi pelanggan tetap, justru promosi yang berlebih akan 

membuat mereka tidak nyaman. Pengertian -.265 adalah jika promosi koran 

meningkat 1 kali, maka kepuasan responden atau pelanggan terhadap promosi 

menurun 26,5%.  

Kepuasan responden atau pelanggan terhadap promotion tergantung pada 

peningkatan atau penurunan promosi dan banyak sedikitnya program promosi 

yang dapat diikuti oleh responden sehingga promotion dapat dijadikan prediktor 

untuk memprediksi kenaikan atau penurunan tingkat kepuasan pelanggan. 

 

4.4.5. Pembahasan Pengaruh Parsial People Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel people, 

penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimensi people tidak 

mampu dijadikan sebagai prediktor untuk memprediksi kenaikan atau penurunan 

tingkat kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar 

Malang). 

Dimensi people ini menampilkan beberapa atribut diantaranya pelayanan 

karyawan, agen dan loper Jawa Pos Radar Malang, kecepatan dan daya tanggap 

dalam merespon keinginan pelanggan, selain itu sikap dan penampilan karyawan. 

Para pelanggan umumnya jarang bertatap muka dengan loper yang mengirimkan 
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koran di pagi hari ataupun karyawan yang berada di dalam kantor sehingga para 

pelanggan kurang peduli terhadap pelayanan dan penampilan. People tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi kenaikan/penurunan tingkat kepuasan pelanggan. 

 

4.4.6. Pembahasan Pengaruh Parsial Physical Evidence Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel physical 

evidence, penelitian ini tidak mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dimensi 

physical evidence tidak mampu dijadikan sebagai prediktor untuk memprediksi 

kenaikan atau penurunan tingkat kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers 

(Jawa Pos Radar Malang). 

Dimensi physical evidence ini menampilkan beberapa variabel diantaranya 

atribut PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang) memiliki logo dan 

warna yang sesuai, koran Jawa Pos Radar Malang memiliki kualitas kertas, 

ukuran dan jumlah halaman yang sesuai, perlengkapan PT. Malang Intermedia 

Pers (Jawa Pos Radar Malang) yaitu tersedianya form pemuatan iklan dan kuitansi 

berlangganan. Responden atau pelanggan tidak terlalu peduli dengan logo dan 

warna, kualitas kertas dan ukuran semua koran juga umumnya sama, banyak 

pelanggan tidak terdaftar secara resmi guna mendapatkan kuitansi berlangganan, 

jadi bukti fisik seperti ini tidak dapat dijadikan prediktor kepuasan. 

 

4.4.7. Pembahasan Pengaruh Parsial Process Terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel process, 

penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan dengan arah 
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negatif terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi process ini menampilkan beberapa 

atribut diantaranya proses pengiriman koran Jawa Pos Radar Malang  cepat dan 

tepat waktu menuju lokasi, proses pelayanan pemasangan iklan cepat dan mudah, 

selain itu  karyawan Jawa Pos Radar Malang menjalin hubungan interaktif dengan 

pelanggan. Pengertian -.264 adalah setiap peningkatan proses, kepuasan 

pelanggan turun 26,4%. Proses pelayanan iklan yang terlalu cepat juga kurang 

baik karena pelanggan jadi tidak begitu paham dengan penghitungan biaya. 

Pengiriman Koran yang terlalu cepat oleh para loper dengan cara dilempar juga 

membuat pelanggan kurang nyaman. 

 

4.4.8. Pembahasan Pengaruh Secara Simultan 

 Melalui tabel 4.20, dapat diketahui bahwa pada pengujian ini Ha 

tidak ditolak yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung sebesar 4.067. Nilai ini lebih 

besar dari F tabel (4.067 > 2.110). Hal  ini menunjukkan bahwa variabel product 

(X1), price (X2), place (X3), promotion (X4), people (X5), physical evidence (X6) 

dan process (X7) secara uji persamaan model memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan (Y). 
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4.4.9.  Implikasi 

Sesuai pemikiran yang dikemukakan dalam bab 2 bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) untuk jasa terdiri dari 7P yaitu produk (product), 

harga (price), tempat (place), promosi (promotion), orang (people), bukti-bukti 

fisik (physical evidence) dan proses (process) yang berpengaruh dalam 

pencapaian kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, 

penelitian ini mampu membuktikan adanya pengaruh simultan variabel-variabel 

produk (product), harga (price), tempat (place), promosi (promotion), orang 

(people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan proses (process) terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 

Secara parsial, penelitian ini hanya menemukan pengaruh signifikan dari 

harga (price), tempat/lokasi (place), promosi (promotion) dan proses (process) 

terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan variabel produk (product), orang 

(people) dan bukti-bukti fisik (physical evidence) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan 

di masa yang akan datang perusahaan mampu memberikan pelayanan yang lebih 

baik berkaitan dengan ketiga variabel yang tidak signifikan tersebut. Hal tersebut 

bisa dilakukan dengan perbaikan mutu atau kualitas isi berita, menciptakan lebih 

banyak differensiasi, pelayanan yang lebih baik lagi dari agen, loper, maupun 

karyawan, memperbaiki peralatan dan perlengkapan guna mempermudah dalam 

transaksi misalnya menyediakan sarana berlangganan dan pemasangan iklan 

online ataupun melalui telepon/fax, perbaikan ini demi tercapainya kepuasan para 

pelanggan di masa akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian persamaan model, penelitian ini mampu 

membuktikan adanya pengaruh simultan variabel-variabel bebas yang 

terdiri dari produk (product), harga (price), tempat (place), promosi 

(promotion), orang (people), bukti-bukti fisik (physical evidence) dan 

proses (process) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 

Radar Malang). 

 Penelitian ini juga membuktikan bahwa adanya pengaruh 

signifikan secara parsial hanya pada variabel harga (price), tempat (place), 

promosi (promotion) dan proses (process) terhadap kepuasan pelanggan 

PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos Radar Malang). 

2. Variabel tempat (place) berpengaruh dominan dengan nilai sumbangan 

efektif sebesar 39,3%, variabel Process menjadi variabel yang ke-2 

dengan koefisien sebesar 31,1%, variabel Promotion menjadi variabel 

yang ke-3 dengan koefisien sebesar 31,0%, sedangkan variabel Price 

menjadi variabel yang ke-4 dengan koefisien sebesar 23,2%, 

3. Hasil analisis korelasi yang diperoleh dari output regresi (lampiran) 

diperoleh nilai R2 = 0.236. Angka ini menunjukkan bahwa variasi nilai 
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kepuasan pelanggan yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang 

diperoleh sebesar 23.6% sedangkan sisanya, yaitu 76.4%, dijelaskan oleh 

variabel lain di luar persamaan model. R. Variabel lain tersebut adalah 

faktor ekonomi, adanya krisis global menyebabkan harga barang-barang 

meningkat termasuk harga Koran sehingga banyak pelanggan yang 

memilih berhenti berlangganan koran 

 

5.2 Saran 

Terkait dengan hasil penelitian, maka disarankan pada perusahaan agar 

memberikan perbaikan yang berkaitan dengan ketiga variabel yang tidak 

signifikan yaitu variabel produk (product), orang (people) dan bukti-bukti fisik 

(physical evidence). 

Hal tersebut bisa dilakukan dengan perbaikan mutu atau kualitas isi berita, 

pelayanan yang lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri pada pelanggan dari segala 

segmentasi, memperbaiki peralatan dan perlengkapan guna mempermudah dalam 

transaksi misalnya menyediakan sarana berlangganan dan pemasangan iklan 

online ataupun melalui telepon/fax, perbaikan ini demi tercapainya kepuasan para 

pelanggan di masa akan datang. 
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Lampiran 

Uji validitas dan reliabilitas 

1. Product (X1) 

 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.606 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .259** .172 .672**
.009 .086 .000

100 100 100 100
.259** 1 .653** .811**
.009 .000 .000
100 100 100 100

.172 .653** 1 .786**

.086 .000 .000
100 100 100 100

.672** .811** .786** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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2. Price (X2) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.617 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
Correlations 

Correlations

1 .209* .422** .707**
.037 .000 .000

100 100 100 100
.209* 1 .411** .723**
.037 .000 .000
100 100 100 100

.422** .411** 1 .824**

.000 .000 .000
100 100 100 100

.707** .723** .824** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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3. Place (X3) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.639 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .401** .357** .752**
.000 .000 .000

100 100 100 100
.401** 1 .363** .766**
.000 .000 .000
100 100 100 100

.357** .363** 1 .771**

.000 .000 .000
100 100 100 100

.752** .766** .771** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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4. Promotion (X4) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.695 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Correlations 

Correlations

1 .513** .275** .758**
.000 .006 .000

100 100 100 100
.513** 1 .510** .853**
.000 .000 .000
100 100 100 100

.275** .510** 1 .755**

.006 .000 .000
100 100 100 100

.758** .853** .755** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X4.1

X4.2

X4.3

X4

X4.1 X4.2 X4.3 X4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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5. People (X5) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.618 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
 
Correlations 

Correlations

1 .218* .352** .686**
.029 .000 .000

100 100 100 100
.218* 1 .474** .749**
.029 .000 .000
100 100 100 100

.352** .474** 1 .820**

.000 .000 .000
100 100 100 100

.686** .749** .820** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X5.1

X5.2

X5.3

X5

X5.1 X5.2 X5.3 X5

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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6. Physical Evidence (X6) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.633 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Correlations 

Correlations

1 .163 .256* .578**
.105 .010 .000

100 100 100 100
.163 1 .631** .818**
.105 .000 .000
100 100 100 100

.256* .631** 1 .858**

.010 .000 .000
100 100 100 100

.578** .818** .858** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X6.1

X6.2

X6.3

X6

X6.1 X6.2 X6.3 X6

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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7. Process (X7) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.626 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
Correlations 

Correlations

1 .274** .167 .600**
.006 .096 .000

100 100 100 100
.274** 1 .602** .848**
.006 .000 .000
100 100 100 100

.167 .602** 1 .805**

.096 .000 .000
100 100 100 100

.600** .848** .805** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X7.1

X7.2

X7.3

X7

X7.1 X7.2 X7.3 X7

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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8. Kepuasan Pelanggan (Y) 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

100 100.0
0 .0

100 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
Reliability Statistics

.633 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 
 
 
Correlations 

Correlations

1 .255* .187 .586**
.010 .062 .000

100 100 100 100
.255* 1 .618** .842**
.010 .000 .000
100 100 100 100

.187 .618** 1 .829**

.062 .000 .000
100 100 100 100

.586** .842** .829** 1

.000 .000 .000
100 100 100 100

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y

Y1 Y2 Y3 Y

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Analisis regresi dan asumsi klasik 
 
Regression 

Model Summaryb

.407a .166 .102 1.12082 1.618
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X7, X5, X4, X6, X2, X1, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

22.936 7 3.277 2.608 .017a

115.574 92 1.256
138.510 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X7, X5, X4, X6, X2, X1, X3a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

15.522 2.471 6.282 .000
.139 .131 .123 1.064 .290 .681 1.468
.053 .112 .053 .478 .634 .739 1.353
.302 .124 .299 2.441 .017 .604 1.656

-.192 .102 -.195 -1.886 .062 .850 1.176
-.150 .105 -.153 -1.429 .156 .795 1.258
-.106 .098 -.108 -1.085 .281 .918 1.089
-.243 .103 -.241 -2.351 .021 .864 1.157

(Constant)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Charts 
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Regression Standardized Predicted Value
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Perkembangan oplah koran Radar Malang tahun 2005-2009. 
 

Tahun 
No Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Januari 42,556 32,621 35,256 
 

28,000 
 
31,150

2 Februari 
 

41,476 
 

32,371 
 

35,256 
 

28,444 
 
30,675

3 Maret 
 

36,200 
 

32,692 
 

31,899 
 

33,052 
 
28,424

  Tri Wulan I 
 

40,077 
 

32,561 
 

34,137 
 

29,832 
 
30,083

4 April 
 

37,681 
 

32,941 
 

32,786 
 

33,157 
 

5 Mei 
 

38,497 
 

33,121 
 

33,711 
 

33,696 
 

6 Juni 
 

35,321 
 

34,056 
 

32,857 
 

34,770 
 

  Tri Wulan II 
 

37,166 
 

33,373 
 

33,118 
 

33,874 
 

  Semester I 
 

38,622 
 

32,967 
 

33,628 
 

31,853 
 

7 Juli 
 

36,211 
 

29,634 
 

32,617 
 

32,660 
 

8 Agustus 
 

38,697 
 

27,467 
 

31,197 
 

33,200 
 

9 September 
 

37,271 
 

27,998 
 

31,718 
 

33,080 
 

  Triwulan III 
 

37,393 
 

28,366 
 

31,844 
 

32,980 
 

10 Oktober 
 

40,156 
 

31,000 
 

33,834 
 

33,672 
 

11 November 
 

39,112 
 

30,505 
 

30,820 
 

32,000 
 

12 Desember 
 

38,299 
 

32,177 
 

34,610 
 

33,002 
 

 Tri Wulan IV 
 

39,189 
 

31,227 
 

33,088 
 

32,891 
 

 Semester II 
 

38,291 
 

29,797 
 

32,466 
 

32,936 
 

 Rata-rata 
 

38,456 
 

31,382 
 

33,047 
 

32,394 
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       RESPONDEN NO  

 

PENELITIAN SKRIPSI 

 

 

KUESIONER  

 

 

Responden yang terhormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Bauran Pemasaran 

(Marketing Mix) terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT. Malang Intermedia Pers 

(Jawa Pos Radar Malang)”, sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar 

Sarjana Ekonomi (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, maka kami 

memohon kesediaan saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 

ini. 

Saya menjamin kerahasiaan setiap responden dan jawaban yang saudara berikan. 

Atas bantuan dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Devi Novaria P. 
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Karakteristik Responden 

 
1. Nama    : 

2. Jenis kelamin   : a. Laki-laki   b. Perempuan 

3. Usia saudara saat ini  : a. Dibawah 20 tahun  c. 31-40 tahun 

  b. 20-30 tahun  d. Diatas 40 tahun 

4. Pendapatan per bulan: 

a. Di bawah Rp. 1.000.000,- 

b. Rp. 1.000.001,-  s/d  2.000.000,- 

c. Rp. 2.000.001,-  s/d  3.000.000,- 

d. Di atas Rp. 3.000.000,- 

 
5. Lama berlangganan  : a. Dibawah 1 tahun  c. 1 s/d 2 tahun 

  b. Diatas 2 tahun 

6. Alasan anda berlangganan koran: 

a. Ingin mengetahui berita/informasi terbaru 

b. Mengikuti trend (Gaya Hidup). 

c. Lainnya (sebutkan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Saudara diminta untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat dan 

perasaan saudara.Berilah tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang saudara pilih. 

 

Keterangan: 

ALTERNATIF  JAWABAN  SKOR 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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Variabel Produk (Product) X1 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Koran Jawa Pos Radar Malang memiliki 

gambaran merek (brand image) yang 

baik. 

     

2. Koran Jawa Pos Radar Malang memiliki 

keanekaragaman produk. 

     

3. Koran Jawa Pos Radar Malang memiliki 

keistimewaan (features) dibanding koran 

lain. 

     

Variabel Harga (Price) X2 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Harga Koran Jawa Pos Radar Malang 

sesuai dengan produk/informasi yang 

diperoleh. 

     

2. Harga pemasangan iklan Koran Jawa Pos 

Radar Malang sesuai dengan manfaat 

yang diperoleh. 

     

3. Harga berlangganan Koran Jawa Pos 

Radar Malang lebih murah dari pada 

eceran 

     

Variabel Tempat/Lokasi (Place) X3 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Lokasi PT. Malang Intermedia Pers (Jawa 

Pos Radar Malang) strategis. 

     

2. Lokasi para agen dan pedagang eceran 

strategis. 

     

3. Koran Jawa Pos Radar Malang memiliki 

jangkauan distribusi yang luas. 
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Variabel Promosi (Promotion) X4 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya senang dengan adanya promosi 

gratis foto pada pemasangan iklan jitu. 

     

2. Saya senang dengan adanya kuis-kuis 

pada Jawa Pos Radar Malang (Kuis 

Pelanggan, Kuis Arema, Kuis Euro, dll) 

     

3. Saya senang dengan adanya kegiatan yang 

diadakan Jawa Pos Radar Malang (DBL, 

Klik/Safety Riding, Batu Agritech, dll) 

     

Variabel Orang (People) X5 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Saya puas dengan pelayanan agen dan 

loper 

     

2. Karyawan Jawa Pos Radar Malang cepat 

dan tanggap dalam merespon keinginan 

pelanggan. 

     

3. Karyawan Jawa Pos Radar Malang ramah 

dan berpakaian rapi pada saat bekerja. 

     

Variabel Bukti-Bukti Fisik (Physical Evidence) X6 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. PT. Malang Intermedia Pers (Jawa Pos 

Radar Malang) memiliki logo dan warna 

yang sesuai. 

     

2. Koran Jawa Pos Radar Malang memiliki 

kualitas kertas, ukuran dan jumlah 

halaman yang sesuai. 

     

3. Tersedianya form pemuatan iklan dan 

kuitansi berlangganan. 
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Variabel Proses (Process) X7 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Proses pengiriman koran cepat dan tepat  

waktu menuju lokasi. 

     

2. Proses pelayanan pemasangan iklan cepat 

dan mudah. 

     

3. Karyawan Jawa Pos Radar Malang 

menjalin hubungan interaktif dengan 

pelanggan. 

     

Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Selama berlangganan koran Jawa Pos 

Radar Malang, saya merasa puas. 

     

2. Saya akan merekomendasikan 

berlangganan koran Jawa Pos Radar 

Malang kepada orang lain. 

     

3. Saya mempunyai keinginan untuk tidak 

pindah ke koran lain. 

     

 

 

 


