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RINGKASAN 
 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Relationship Marketing yang terdiri empat variabel, yaitu : (1) kepercayaan, (2) 
komitmen, (3) komunikasi dan (4) penyelesaian masalah terhadap kepuasan siswa 
kursus pada On Air Broadcasting School (OABS). Untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan pelanggan digunakan 
analisis regresi dengan metode analisa Uji t dan Uji F. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian explanatory research. Sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini menjelaskan hubungan dan 
pengaruh beberapa variabel yang sudah ditetapkan. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 68 siswa kursus pada On Air 
Broadcasting School (OABS). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode sampling jenuh karena mengambil sampel dari keseluruhan 
populasi. Uji yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian berupa uji 
validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis menggunakan uji F 
dan uji t. Untuk menganalisis data digunakan uji regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepercayaan 
(X1), komitmen (X2), komunikasi (X3), dan penyelesaian masalah (X4) memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y) dengan 
signifikasi sebesar 0,000 dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,684 
(68,4%). Secara parsial, kepercayaan (X1), komunikasi (X3), dan penyelesaian 
masalah (X4) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan dengan signifikan masing-masing variabel sebesar X1 (0,012 < 0,05), 
X3 (0,000 < 0,05) dan X4 (0,041 < 0,05). Sedangkan untuk variabel komitmen 
(X2) diketahui bahwa nilai thitung < ttabel (1,235 < 1,998) dan nilai sig > α (0,221 > 
0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel X2 terhadap variabel Y. Variabel yang berpengaruh dominan 
terhadap kepuasan pelanggan yaitu variabel komunikasi (X3). Hal ini dibuktikan 
dari nilai beta pada hasil uji t yang mempunyai koefisien terbesar adalah variabel 
komunikasi (X3) yaitu sebesar 0,392. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keempat variabel bebas yaitu 
kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah secara simultan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan siswa kursus pada On 
Air Broadcasting School (OABS). Variabel komunikasi (X3) merupakan variabel 
yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan siswa kursus pada On Air 
Broadcasting School (OABS). 
 
Kata Kunci : Relationship Marketing, Kepercayaan, Komitmen, 

Komunikasi, Penyelesaian Masalah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Keadaan dunia saat ini bukan hanya sekedar sedang berubah, namun 

memang sudah berubah. Selain Globalisasi dan modernisasi, pasar bebas juga 

sangat menetukan terjadinya perubahan di dunia, terutama perubahan dari sektor 

media komunikasi massa. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut tentunya 

turut pula dirasakan oleh Indonesia sebagai Negara berkembang. Semakin 

banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi membuat persaingan 

antar perusahaan sejenis menjadi semakin ketat. Ketika muncul suatu persaingan 

dalam dunia usaha, maka setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk menjadi 

yang paling unggul di bidangnya. Para pelaku usaha senantiasa dituntut untuk 

dapat menjalankan aspek-aspek pemasarannya dengan baik agar dapat terus 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Salah satu kunci agar suatu usaha 

dapat terus bertahan hidup di tengah persaingan yang tajam adalah dengan 

memiliki pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. Menurut Lupiyoadi 

(2009:31) Pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang melakukan pembelian 

secara teratur, memberikan referensi kepada orang lain, dan tidak mudah 

dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah. Berdasarkan pendapat di atas, loyalitas 

merupakan suatu komitmen dari pelanggan yang ditunjukkan dengan sikap positif 

seperti dengan melakukan peningkatan pembelian berulang dan teratur, kemauan 

untuk memberikan referensi dan rekomendasi positif kepada orang lain serta 

keyakinan untuk tidak berpindah ke produk pesaing. Oleh karena itu, penting bagi 



perusahaan untuk senantiasa membangun loyalitas pelanggan guna 

mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan hidup usahanya serta 

memenangkan persaingan dalam dunia usaha. Loyalitas pelanggan akan dapat 

terbentuk dengan adanya kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas lama 

kelamaan akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Menurut Kotler, 1997 seperti 

yang dikutip oleh Lupiyoadi (2009:158) mengungkapkan bahwa kepuasan 

merupakan tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan 

atas kinerja produk/jasa yang diterima dan diharapkan. Agar perusahaan dapat 

mengetahui apakah seorang pelanggan telah merasa puas dengan perusahaan, 

maka perusahaan harus mampu lebih dekat dengan pelanggan untuk mengetahui 

bagaimanakah penilaian akhir seorang pelanggan terhadap perusahaan. Dalam 

bauran pemasaran, salah satu cara agar perusahaan dapat lebih dekat dan mengerti 

apa yang diinginkan oleh pelanggan adalah dengan menggunakan relationship 

marketing. Menurut Kotler (2005:15) relationship marketing adalah pemasaran 

yang mempunyai tujuan untuk membentuk hubungan jangka panjang yang saling 

memuaskan dengan pihak-pihak yang penting-pelanggan, pemasok, distributor-

dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan bisnis mereka. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa fokus utama dalam implementasi 

relationship marketing adalah pengenalan dan pendekatan terhadap pelanggan. 

Hasil dari relationship marketing adalah proses pembentukan dan keterkaitan di 

dalam mengelola kolaborasi pelanggan, menciptakan nilai tambah (value added) 

dalam rantai nilai (value chain) pelanggan, kepuasan pelanggan yang akan 

mendorong terbentuknya loyalitas pelanggan serta peningkatan profitabilitas 

perusahaan sebagai tujuan akhirnya. Perusahaan yang ingin mencapai hasil 



optimal dari relationship marketing dituntut tidak hanya menitikberatkan pada 

kualitas produk, bauran promosi, saluran distribusi, penetapan harga ataupun 

segmentasi pasar namun juga harus melakukan upaya manajemen berbasis 

hubungan dengan pelanggan, mewujudkan harapan pelanggan, dan memberikan 

pelayanan terbaik bagi pelanggan dan mengurangi tingkat perpindahan 

(switching) karena fokus perusahaan tidak hanya pada upaya untuk menarik 

pelanggan baru tapi juga upaya untuk mempertahakan pelanggan lama. 

 Di Indonesia, ada banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang 

media komunikasi massa baik itu cetak seperti halnya koran, majalah, tabloid 

ataupun elektronik seperti televisi dan radio. Perkembangan teknologi yang 

semakin pesat membuat perkembangan dunia informasi juga semakin jauh 

berkembang. Perkembangan tersebut secara otomatis menimbulkan banyak 

keingingan dari para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan 

yang bergerak dibidang komunikasi. Banyak universitas maupun lembaga 

pendidikan tinggi sejenis yang menawarkan pendidikan untuk dapat memasuki 

dunia broadcasting televisi, baik itu menjadi penyiar, artis, wartawan, dan 

sebagainya. Akan tetapi, masih sedikit lembaga-lembaga yang menyediakan 

pendidikan untuk menjadi penyiar radio. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para 

pelaku usaha untuk membuka peluang usaha baru untuk mendirikan lembaga-

lembaga kursus untuk menjadi penyiar radio.  

 Di Indonesia sendiri belum banyak didirikan lembaga kursus kepenyiaran 

radio, hal ini dikarenakan pada beberapa tahun yang lalu perusahaan-perusahaan 

radio tidak memberikan spesifikasi khusus untuk merekrut seorang penyiar radio. 

Oleh karena itu, banyak para penyiar radio yang hanya mendapatkan kemampuan 



untuk menjadi penyiar hanya secara otodidak dan tanpa pendidikan khusus. Akan 

tetapi seiring dengan perkembangan jaman, pada saat ini sudah banyak radio-radio 

yang mewajibkan calon penyiar radio yang hendak melamar pekerjaan agar 

memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan 

pendidikan kepenyiaran atau pendidikan broadcasting sejenis lainnya. 

On Air Broadcasting School merupakan salah satu lembaga kursus 

kepenyiaran radio yang ada di Indonesia, tepatnya terletak di Jl. Simpang 

Alumunium 12 Kota Malang. On Air Broadcasting School telah berdiri sejak 

tahun 2004 dan sampai saat ini telah meluluskan kurang lebih sekitar 700 siswa 

kursus. Banyak dari lulusan tersebut yang telah menjadi penyiar di radio-radio 

terkemuka di Kota Malang seperti Makobu FM, Tidar Sakti FM, RCB FM, 

Kalimaya Bhaskara FM, Elfara FM, dan Mfm. Hal ini menujukkan bahwa On Air 

Broadcasting School merupakan lembaga kursus yang sudah terbukti terpercaya 

untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing di bidangnya. On Air Broadcasting 

School juga merupakan perusahaan yang mampu eksis meskipun baru beberapa 

tahun berdiri dan terus mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke 

tahun. Di Kota Malang sendiri untuk lembaga kursus kepenyiaran radio, On Air 

Broadcasting School merupakan satu-satunya di Kota Malang. Akan tetapi, bukan 

berarti On Air Broadcasting School tidak memiliki pesaing karena ada juga Diklat 

Kepenyiaran Radio yang juga diselenggarakan oleh RRI Malang, selain itu 

Kalimaya Bhaskara FM juga mengadakan pelatihan sendiri bagi calon penyiar 

yang akan direkrut menjadi penyiar radio di Kalimaya Bhaskara FM.  

Keunggulan On Air Broadcasting School dibandingkan pesaing-

pesaingnya tersebut antara lain adalah On Air Broadcasting School memberikan 



waktu kursus yang relatif panjang yakni selama 3 bulan sehingga penyampaian 

materi yang diberikan dapat dilakukan secara bertahap dan lebih efektif 

dibandingkan dengan Diklat Kepenyiaran Radio yang hanya berlangsung selam 3 

hari atau pelatihan kepenyiaran radio yang juga hanya dilakukan dalam waktu 

yang relatif singkat. Selain itu, On Air Broadcasting School juga memberikan 

pembelajaran secara lengkap mulai dari senam pernafasan, olah vokal, cara siaran, 

hingga praktek siaran langsung sehingga siswa kursus tidak hanya diberikan 

pembelajaran berupa teori, namun juga prakteknya secara langsung. Berbeda 

dengan Diklat Kepenyiaran Radio yang hanya memberikan materi tanpa praktek 

sehingga peserta hanya memperoleh pemahaman tetapi tidak pernah praktek 

secara langsung. Keunggulan lain yang dimiliki oleh On Air Broadcasting School 

dibandingkan pesaingnya adalah harga yang ditawarkan On Air Broadcasting 

School relatif terjangkau. On Air Broadcasting School menetapkan biaya sebesar 

Rp. 200.000,- per bulan dengan jumlah pertemuan sebanyak 8 kali pertemuan. 

Sedangkan pada Diklat Kepenyiaran Radio, biaya yang ditetapkan adalah sebesarr 

Rp. 300.000,- hanya untuk 3 kali pertemuan. Akan tetapi bukan berarti dengan 

berbagai keunggulan yang dimiliki oleh On Air Broadcasting School tersebut 

dapat membuat On Air Broadcasting School menjadi lebih diminati dibandingkan 

pesaingnya. Hal ini terbukti dari banyaknya juga peminat dari Diklat Kepenyiaran 

Radio. Hal ini dikarenakan sebagian orang banyak yang masih enggan mengikuti 

kursus-kursus semacam itu atau mereka ingin mendapatkan cara cepat untuk 

memperoleh sertifikat resmi dari lembaga kepenyiaran radio dengan cara yang 

singkat tanpa memikirkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan efektivitas 



materi yang diberikan. Oleh karena itu On Air Broadcasting School terus 

melakukan promosi guna memenangkan persaingan.   

Promosi yang dilakukan adalah berupa pemasangan iklan menggunakan 

media cetak maupun elektronik yaitu dengan memasang poster di tempat-tempat 

yang strategis, menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah maupun kampus-kampus 

di Kota Malang serta memasang iklan di Radio. Dikarenakan On Air Broadcasting 

School merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang jasa, maka fokus 

utamanya adalah pada upaya untuk memberikan kepuasan pada pelanggannya 

yang dalam hal ini adalah para siswa kursus. Seperti uraian yang telah disebutkan 

pada paragraf pertama bahwa salah satu kunci untuk dapat mengetahui apakah 

para siswa kursus telah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh pihak On Air 

Broadcasting School atau belum adalah dengan cara On Air Broadcasting School 

berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada siswa kursus. Salah satu alternatif 

pendekatan yang saat ini digunakan oleh On air Broadcasting School adalah 

relationship marketing, yaitu prinsip pemasaran yang menekankan dan berusaha 

untuk menarik dan menjaga hubungan baik dalam jangka panjang dengan 

pelanggan, supplier maupun distributor (Sutarso et al., 2003:127). 

Relationship marketing sangat relevan diterapkan dalam pemasaran jasa, 

mengingat keterlibatan dan interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa sangat 

tinggi. Pada pemasaran jasa, hubungan baik dan langgeng antara penyedia jasa 

dengan pelanggan sangat diperlukan, karena jika pelanggan merasa kecewa atau 

tidak puas maka akan sangat mudah untuk beralih ke pesaing. Hubungan baik 

dapat terjalin dengan baik apabila ada komunikasi yang baik dan lancar antara  On 

Air Broadcasting School selaku penyedia jasa dan siswa kursus selaku konsumen. 



Komunikasi dapat menjadi penghubung antara On Air Broadcasting School dan 

siswa kursus untuk mengetahui apa yang diharapkan oleh siswa kursus dari On 

Air Broadcasting School dan apa yang dikeluhkan oleh siswa kursus. Dengan 

terjalinnya komunikasi yang baik, maka On Air Broadcasting School dapat 

memperbaiki pelayanan yang diberikan serta dapat melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap apa saja yang menjadi keluhan siswa kursus. Dengan demikian 

keinginan dan harapan siswa kursus terhadap On Air Broadcasting School dapat 

terpenuhi dan siswa kursus memperoleh kepuasan atas pelayanan dari On Air 

Broadcasting School. Hubungan antara relationship marketing dengan kepuasan 

pelanggan dinyatakan oleh Schiffman et al. (1994:581), bahwa relationship 

marketing diciptakan untuk mengembangkan kesetiaan dan komitmen pelanggan 

terhadap barang/jasa. Relationship marketing bertujuan untuk menciptakan 

hubungan abadi yang kuat dengan pelanggan. Oleh karena itu, On Air 

Broadcasting School menerapkan relationship marketing dalam usaha untuk 

memberikan kepuasan guna mempertahankan pelanggannya yang dalam hal ini 

adalah siswa kursus. 

Berdasarkan kajian tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang 

pengaruh relationship marketing dalam menciptakan sebuah kepuasan, melalui 

penelitian yang berjudul : ”Pengaruh Relationship Marketing Terhadap 

Kepuasan Para Siswa Kursus” (Studi pada On Air Broadcasting 

School(OABS)) Malang. 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, rumusan 

permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel-variabel relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan siswa kursus? 

2. Apakah variabel-variabel relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan siswa kursus? 

3. Apakan variabel komunikasi memiliki pengaruh secara dominan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui variabel relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah yang 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan siswa kursus. 

2. Untuk mengetahui variabel relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah yang 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan siswa kursus. 

3. Untuk mengetahui apakah variabel komunikasi berpengaruh secara 

dominan terhadap kepuasan siswa kursus. 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Dapat memperkaya wawasan tentang bidang pemasaran, khususnya 

relationship marketing dan kepuasan konsumen, serta dapat mendukung 

teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relationship 

marketing, baik yang bersumber dari buku-buku literatur maupun jurnal-

jurnal ilmiah. 

2. Bagi perusahaan 

Dapat memberikan kontribusi pada manajemen On Air Broadcasting 

School Malang untuk membangun suatu perencanaan pemasaran yang 

lebih efektif, khususnya di bidang relationship marketing. 

3. Bagi Fakultas 

Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi, 

khususnya di bidang pemasaran dan relationship marketing, serta sebagai 

bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1      Penelitian Terdahulu 

 Untuk melengkapi teori-teori yang melatar belakangi penelitian ini, 

penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi mengenai 

relationship marketing yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.  

Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian oleh Sandra (2005) dengan judul “Pengaruh Relationship Marketing 

terhadap Kepuasan Pelanggan Produk Tahapan PT. Bank Central Asia, Tbk 

Cabang Dinoyo. Dalam penelitian tersebut variabel bebas (independent variable) 

yang diteliti adalah kepercayaan (X1), komitmen (X2), komunikasi (X3), dan 

penyelesaian masalah (X4). Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai variabel 

terikat (Dependent variabel) dalam penelitian ini. Penelitian ini mengunakan 

teknik accidental sampling dimana responden yang diambil berdasar atas 

kebetulan. Sampel yang diambil adalah sebesar 157 orang. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi Linier Berganda. Hasil penelitian membuktikan bahawa 

keempat variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepuasan pelanggan. 

Variabel kepercayaan (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang paling 

dominant sebesar 55,31 % apabila dibandingkan dengan variabel bebas lain yang 

besarnya secara berurutan adalah 35,69% untuk komitmen, variabel komunikasi 

sebesar 49,68%, dan variabel penyelesaian masalah mempunyai pengaruh yang 

paling kecil yaitu 25,63%. Sehingga dapat diambil simpulan bahwa baik secara 

simultan dan parsial keempat variabel bebas yang terdiri dari kepercayaan (X1), 



komitmen (X2), komunikasi (X3), dan penyelesaian masalah (X4) mempunyai 

pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepuasan pelanggan serta 

kepercayaan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh yang paling 

dominan. 

 

2.2 Definisi Pemasaran 

 Pemasaran merupakan kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan melalui proses pertukaran. Program pemasaran dimulai 

dengan sebuah ide tentang produk baru dan tidak akan berhenti sampai keinginan 

konsumen benar-benar terpuaskan. Pemasaran tidaka hanya bertujuan untuk 

memuaskan pelanggan, tetapi juga semua pihak yang terkait dengan perusahaan. 

Pemasaran sering dikatakan sebagai ujung tombak perusahaan dimana kegiatan 

pemasaran menjadi alat untuk memasarkan produk ataupun jasa kepada konsumen 

yang dituju. Kadang-kadang istilah pemasaran disamakan dengan penjualan dan 

periklanan, padahal kegiatan pemasaran yang sebenarnya lebih luas dari itu. 

Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pemasaran: 

Menurut Ali Hasan (2008:1) pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu 

dalam strategi bisnis yang bertujuan  untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi 

stakeholder (pelanggan, karyawan, pemegang saham). 

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009:06) pengertian pemasaran 

adalah: 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk 
yang bernilai dengan pihak lain.” 
 



Menurut Miller dan Layton yang dikutip dalam Fandy Tjiptono (2007:2) 

pemasaran merupakan proses manajemen yang berupaya memaksimumkan laba 

(returns) bagi pemegang saham, dengan jalan menjalin relasi dengan pelanggan 

utama (Valued Customers) dan menciptakan keunggulan kompetitif. 

Dari definisi-definisi pemasaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan, penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang 

atau kelompok lain yang dirancang untuk mampu memuaskan keinginan pasar 

sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

 Konsep Pemasaran 

Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu konsep atau 

filosofi pemasaran, yaitu falsafah atau anggapan yang diyakini perusahaan sebagai 

dasar dari setiap kegiatannya dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Konsep pemasaran dalam Fandy Tjiptono (2005:03), antara lain: 

1. Konsep produksi 

Pemasaran yang berpegang pada konsep ini berorientasi pada proses 

produksi. Dalam konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen 

akan menyukai produk yang tersedia dibanyak tempat dan murah 

harganya. Dengan demikian, kegiatan organisasi harus difokuskan 

pada efisiensi biaya (produksi) dan ketersediaan produk (distribusi) 

agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. 

2. Konsep produk 

Dalam konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang menawarkan mutu, kinerja dan pelengkap inovatif yang 



terbaik. Dengan demikian, maka perusahaan harus melakukan inovasi 

produk, riset dan pengembangan, dan pengendalian kualitas secara 

berkesinambungan dalam mencapai tujuannya. 

3. Konsep penjualan 

Dalam konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen, jika diabaikan, 

biasanya tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang 

cukup. Oleh karen itu, fokus kegiatan pemasaran adalah usaha-usaha 

memperbaiki teknik-teknik penjualan dan kegiatan promosi secara 

intensif dan agresif agar mampu mempengaruhi dan membujuk 

konsumen untuk membeli, sehingga pada gilirannya penjualannya 

dapat meningkat. 

4. Konsep pemasaran 

Dalam konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih 

tujuan perusahaan adalah menjadi lebih efektif darpada para pesaing 

dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan 

memuaskan kebutuhan keinginan pasara sasaran. Dengan kata lain, 

fokus kegiatan pemasaran dalam rangka mewujudkan tujuan 

perusahaan adalah berusaha memuaskan pelanggan melalui 

pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh yang dijabarkan 

dalam kegiatan pemasaran yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan 

fungsional lainnya (seperti produksi/operasi, keuangan, personalia, 

riset dan pengembangan, dan lain-lain) secara lebih efektif dan efisien 

dibandingkan para pesaing. 

5. Konsep pemasaran berwawasan sosial 



Dalam konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa tugas 

perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan 

pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih 

efektif dan efisien daripada pesaing dengan mempertahankan dan 

meningkatkankesejahteraan konsumen dan masyarakat. Tujuan 

aktivitas pemasaran adalah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, 

sekaligus memperbaiki hubungan antara produsen dan masyarakat 

demi peningkatan kesejahteraan pihak-pihak terkait. 

 

   Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan produk 

fisik atau barang. Fandy Tjiptono (2005:22) merangkum ada empat 

karakteristik yang melekat pada jasa, yaitu : 

a. Tidak berwujud 

Tidak seperti halnya produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, didengar 

atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Konsumen akan menarik 

kesimpulan akan mutu jasa dari tempat, orang, peralatan, alat 

komunikasi, symbol dan harga yang mereka lihat. 

b. Tidak terpisahkan 

Umumnya jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, 

karena klien juga hadir pada saat jasa itu dilakukan.  

 

c. Bervariasi 

Karena tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan dan 

dimana jasa itu diberikan, jasa menjadi sangat bervariasi. Dengan 



variasi yang dimiliki oleh jasa maka jasa perlu melakukan suatu 

pengendalian mutu agar tidak kalah bersaing dengan penyedia jasa 

lainnya. 

d. Mudah lenyap 

jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu mudah lenyap 

(perishability). Dalam hal ini tidak menjadi masalah apabila 

permintaan tetap. Tetapi jika permintaan berfluktuasi, perusahaan 

jasa akan menghadapi masalah yang rumit. 

Jadi dapat dijelaskan bahwa jasa itu berbeda dengan barang. Apabila 

barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat 

dimiliki. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum menikmatinya 

sendiri. Apabila pelanggan membeli jasa, maka pelanggan hanya menggunakan, 

memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut. Dalam pemasaran jasa terdapat 

interaksi antara penyedia jasa dana pelanggan, dimana keduanya mempengaruhi 

hasil dari jasa tersenut. Oleh karena itu, jasa meupakan nonstandardized output 

sehingga mempunyai sifat yang beragam. Keragaman inilah yang membuat 

pelanggan seringkali meminta pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk 

memilih penyedia jasa. 

 Pemasaran Jasa 

Pada saat sekarang ini, hampir setiap detak kehidupan manusia selalu 

membutuhkan jasa dari orang lain ataupun dari perusahan penyedia jasa, sehingga 

terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap jasa. Dari waktu ke waktu, 

pelanggan jasa mengharapkan adanya peningkatan dan keragaman jasa sesuai 

dengan perubahan kebutuhan dan perilakunya dalam mengkonsumsi jasa. 



Fenomena tersebut mendorong pertumbuhan perusahaan jasa, sehingga 

persaingan yang ditimbulkan juga semakin ketat. Kondisi ini membuat konsumen 

mempunyai banyak pilihan pada jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi. Hal ini 

menjadikan pemasar harus mencari terobosan-terobosan baru yang dapat 

menimbulkan motivasi dan minat konsumen dengan menerapkan konsep 

pemasaran dan bukan konsep penjualan. 

Menurut Kotler (2005:12), konsep pemasaran menyatakan bahwa 

pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan 

dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan 

secara lebih efektif dan lebih efisien ketimbang yang dilakukan para pesaing. 

Bedanya dengan konsep penjualan adalah terletak pada sudut pandang yang 

digunakan, dan tujuan akhir yang akan dicapai. Konsep penjualan dimulai dari 

perspektif perusahaan dan tujuannya adalah memperoleh laba melalui volume 

penjualan, sedangkan konsep pemasaran dimulai dari mengetahui keinginan pasar 

dan pada akhirnya bertujuan memperoleh laba melalui kepuasan. 

Sedangkan definisi dari jasa menurut Payne (1993:8), adalah tindakan atau 

kinerja yang menghasilkan manfaat bagi konsumen melalui perubahan yang 

diinginkan. Jasa ini berbeda dengan barang yang sifatnya nyata atau berwujud, 

kalau jasa sifatnya abstrak, tidak dapat dipegang, disimpan, namun merupakan 

sesuatu yang harus dialami dan dapat dirasakan manfaatnya. Meskipun bersifat 

abstrak, namun terkadang jasa ini bisa sangat mahal. 

Jasa banyak ditentukan oleh kualitas, ketepatan waktu, keunikan, 

kemenarikan, tempat, fasilitas dan orang yang menyediakan jasa tersebut. Di 

dalam jasa selalu ada Interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa.  



Jadi pada dasarnya, pemasaran jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang menghasilkan produk tetapi tidak dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang 

biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu produk tersebut 

dihasilkan serta memberi nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi pelanggan. 

2.3.2 Bauran Pemasaran Jasa 

Bauran pemasaran pada hakekatnya merupakan alat bagi pemasar dalam 

melakukan kegiatannya. Bauran pemasaran terdiri dari berbagai elemen program 

pemsaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi taktik dan strategi 

pemasaran yang ditetapkan dapat berjalan sukses. 

Bauran pemasaran sebagaimana yang sudah dikenal terdiri dari empat 

elemen, yaitu produk, harga, distribusi dan promosi. Dengan sejumlah 

penyesuaian, keempat elemen ini juga penting dalam pemasaran jasa, namun 

masih ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan dikoordinasikan untuk 

keperluan komunikasi dan untuk memuaskan konsumen jasa. Elemen-elemen 

tambahan tersebut adalah orang (people or participants), layanan pelanggan 

(customer service), serta proses jasa itu sendiri (process) (Payne, 1993:33). 

Aspek layanan pelanggan (customer service) termasuk di dalam bauran 

pemasaran jasa karena konsumen menuntut dan memerlukan tingkat jasa yang 

lebih tinggi, serta semakin pentingnya layanan pelanggan dan kebutuhan untuk 

membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih langgeng dengan pelanggan 

(Payne, 1993:34). 

Orang (people) merupakan unsur yang penting, baik dalam produksi 

maupun penyampaian kebanyakan jasa. Menurut Yazid (2005:19), partisipan atau 

orang (people) adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa dan 



karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk dalam elemen ini 

adalah personel perusahaan, konsumen dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. 

Sedangkan proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme dan kebiasaan 

dimana sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan, termasuk 

keputusan-keputusan kebijakan tentang beberapa keterlibatan pelanggan dan 

persoalan-persoalan keleluasaan karyawan (Payne, 1993:34). 

 

   Relationship Marketing 

Relationship Marketing sangat relevan untuk dibahas dalam pemasaran 

jasa, mengingat keterlibatan dan interaksi antara konsumen dan pemberi jasa 

begitu tinggi pada sebagian besar bisnis jasa. Oleh karena itu, pendekatan 

pemasaran yang hanya berorientasi transaksi (transational marketing) dengan 

sasaran tingginya penjualan dalam jangka pendek manjadi kurang mendukung 

pada praktik bisnis jasa. Relationship Marketing menekankan pada usaha menarik 

dan mempertahankan pelanggan melalui peningkatan hubungan perusahaan 

dengan pelanggannya (Lupiyoadi, 2009:6). 

Relationship Marketing dapat didefinisikan sebagai pengenalan setiap 

pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan 

mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan 

perusahaan (Syafrudin, 2003:6). Hal ini diperkuat oleh Kotler (2000:194) yang 

menyatakan bahwa relationship marketing adalah proses menciptakan, 

mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang kuat, bernilai tinggi dengan 

pelanggan dan pihak yang berkepentingan lain. Ini berarti bahwa para pemasar 

harus selalu berpikir dalam kapasitas jangka panjang.  



Dapat dikatakan bahwa saat ini filosofi pemasaran beralih dari pemasaran 

transaksional menjadi relationship marketing, Payne seperti dikutip Lupiyoadi 

(2009:16) mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal yang membedakan antara 

pemasaran tradisional (transaksional) dengan pemasaran relasional, seperti yang 

dapat dilihat pada table 2.1. 

Tabel 2.1 
Perbedaan Pemasaran Tradisional Dan Relationship Marketing 

 
Aspek Pemasaran tradisional Relationship Marketing 

Fokus Fokus pada penjualan (transaksi) Fokus pada upaya 

mempertahankan pelanggan 

Orientasi Orientasi pada karakteristik 

produk 

Orientasi pada manfaat atau 

kegunaan produk 

Skala waktu Jangka pendek Jangka panjang 

Komitmen kepada 

pelanggan 

Komitmen terbatas Komitmen tinggi 

Kontak Kontak dengan pelanggan rendah Kontak dengan pelanggan tinggi 

Kualitas Kualitas adalah urusan bagian 

operasi 

Kualitas adalah urusan semua 

pihak 

 Sumber :Lupiyoadi (2001:16) 

Jadi, pada dasarnya relationship marketing merupakan usaha untuk 

memberikan nilai lebih kepada pelanggan, menciptakan kepuasan pelanggan, 

membangun hubungan, yaitu dengan mengenal pelanggan secara dekat, sehingga 

dapat mendorong timbulnya suatu loyalitas. Namun, relationship marketing 

bukanlah satu solusi yang didapatkan dengan cepat dan mudah, melainkan  

merupakan sebuah respon untuk meningkatkan dan mengerti setiap perubahan 



yang terjadi, yang membutuhkan waktu lama untuk melihat hasil yang 

ditimbulkan. 

 

2.4.1    Tujuan Relationship Marketing 

 Relationship marketing memungkinkan terciptanya hubungan yang dekat 

dengan klien sehingga dapat diketahui segala keinginan dan kebutuhan klien dan 

dapat memahami hal-hal apa saja yang dapat menciptakan suatu kepuasan. 

Menurut Syafrudin Chan (2003:7), ada tiga tujuan utama yang berurutan, yaitu : 

a. Menemukan Lifetime Value (LTV) pelanggan. 

b. Memperbesar Lifetime Value (LTV) pelanggan pada masing–masing 

kelompok 

c. Menemukan pelanggan baru 

Tujuan pertama, dapat dijelaskan bahwa setiap pelanggan memberikan 

value yang berbeda-beda bagi perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat 

memilah-milah. sesuai dengan value yang mereka berikan. Adapun pengertian 

LTV  (Syafrudin, 2003:89) adalah net present dari profit yang dihasilkan oleh rata-

rata pelanggan dalam waktu tertentu, diman semakin lama seseorang menjadi 

pelanggan maka semakin besar pula value pelanggan tersebut bagi perusahaan/ 

Tujuan kedua, dapat dilakukan setelah perusahaan mengetahui LTV dari 

tiap-tiap kelompok (\nama pelanggan yang paling menguntungkan dan mana yang 

paling merugikan). Kemudian perusahaan dapat meningkatkan retention rate 

(tingkat pembelian berikutnya) dari tiap kelompok sehingga keuntungan yang 

didapat perusahaan akan semakin besar. 

Tujuan ketiga, berarti bahwa memiliki hubungan yang baik dengan 

pelanggan dan memberikan yang terbaik bagi mereka akan menciptakan suasana 



yang menyenangkan bagi kedua belah pihak , serta menguntungkan keduanya. 

Dengan pelanggan yang loyal, selain akan membeli lebih banyak dan lebih sering, 

mereka juga dapat bertindak sebagai penasehat bagi kerabat dan teman untuk 

menjadi pelanggan perusahaan tersebut. 

2.4.2    Kunci Pokok  Relationship Marketing 

Dalam menjalankan strategi relationship marketing, perusahaan harus 

memperhatikan kunci dari relationship marketing agar strategi ini dapat terlaksana 

dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Ndubisi (2005:49) 

dalam bukunya ”Effect of Gender on Customer Loyalty: a Relationship Marketing 

Approach, Marketing Intelligent and Planning” berpendapat bahwa kunci pokok 

dari relationship marketing adalah kepercayaan (trust), komitmen, komunikasi, 

dan penyelesaian masalah (conflict handling). Adapun pengertiannya adalah: 

a. Kepercayaan (trust) 

Kepercayaan (trust) merupakan faktor paling krusial dalam setiap relasi, 

sekaligus berpengaruh terhadap komitmen. Apabila tidak ada kepercayaan, 

maka komitmen pun tidak akan terbentuk. Trust menjadi begitu penting 

karena dapat terjadi bila satu pihak percaya penuh pada integritas dan 

kehandalan (reliability) dari partnernya. 

b. Komitmen 

Komitmen merupakan orientasi jangka panjang konsumen terhadap 

hubungan yang didasarkan pada ikatan emosional dan itikad untuk tetap 

menjaga hubungan baik agar dapat menghasilakan keuntungan yang lebih 

tinggi. Pelayanan yang baik bukan hanya terjalinnya transaksi jasa tetapi 

hubungan perusahaan dan pelanggan sampai tahap personal dari hati ke 

hati. 



c. Komunikasi 

Pendekatan untuk membangun kepercayaan pelanggan adalah membangun 

komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Kedua belah pihak harus 

merasa bahwa mereka dapat saling mengekspresikan keinginan dan 

merasa bahwa mereka dapat saling mendengar dan saling mengerti. 

Pelanggan dapat mengkomunikasikan segala kebutuhan maupun 

ketidakpuasannya kepada perusahaan dan perusahaan dapat merespon atau 

menanggapi dan mengkomunikasikan segala hal yang dapat membantu 

pelanggan dalam proses pemakaian produk perusahaan. 

d. Penyelesaian Masalah (Conflict Handling) 

Penyelesaian masalah adalah bagaimana kecepatan dan ketepatan dalam 

proses melayani segala bentuk masalah yang terjadi, minimnya kesalahan 

yang dibuat perusahaan terhadap konsumennya, bagaimana tanggung 

jawab perusahaan terhadap peraturan yang dibuat, pelayanan yang 

ditawarkan, dan kesalahan pelayanan yang terjadi. 

 

   Pelanggan 
   Definisi Pelanggan 

 
Salah satu yang terpenting dalam suatu usaha di bidang pemasaran adalah 

pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, maka perusahaan tidak akan dapat menjamin 

kontinuitas usaha yang telah mereka jalankan. Terdapat beberapa pengertian 

pelanggan, Tjiptono (2005:128) mengatakan bahwa “Pelanggan merupakan orang 

yang selalu membeli barang atau jasa perusahaan”. 

Kepuasan pelanggan dapat dipenuhi oleh perusahaan yaitu dengan jalan 

memenuhi keinginan, kebutuhan serta harapan-harapan pelanggan,dengan 



demikian mereka akan menjadi konsumen yang loyal terhadap perusahaan 

sehingga mereka dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. 

Sebagai faktor kunci dalam memahami  relationship marketing,  Kotler dan 

Armstrong (2001:59) menunjukkan proses perkembangan pelanggan mulai dari 

pengujian aspek sampai dengan pelanggan tersebut menjadi mitra bagi 

perusahaan. 

 

 Kepuasan Pelanggan 
 Definisi Kepuasan Pelanggan 

 
Kotler (2005:42)  menjelaskan bahwa kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau 

kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk. 

 Dalam penilaian mengenai kepuasan, seseorang harus terlebih dahulu 

mengkonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Setelah melakukan 

pembelian terhadap produk atau jasa, pelanggan dapat membandingkan antara 

kinerja produk atau jasa dengan harapannya. Pada konteksini, tujuan pemasaran 

pada suatu perusahaan adalah menghasilkan nilai pelanggan yang 

menguntungkan. Pada perusahaan jasa kinerja suatu produk lebih ditekankan pada 

kualitas pelayanan atau kualitas fungsional yang diberikan oleh perusahaan. 

 Metode Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Kotler (2005:9) membuat beberapa metode yang dapat digunakan oleh 

penyedia jasa untuk mengukur seberapa besar kepuasan pelanggan yang mereka 

ciptakan, yaitu: 

 

 



1. Sistem Keluhan dan usulan 

 Sistem ini menggunakan media formulir atau kuisioner dalam 

penyampaian keluhan atau usulan. System ini bukan hanya membantu 

penyedia hjasa untuk bertindak lebih cepat dalam mengatasi masalah, tetapi 

juga memberi gagasan baru untuk peningkatan produk atau pelayanan. 

2. Survei kepuasan pelanggan 

 Penyedia jasa dapat melakukan survei rutin untuk mengetahui kepuasan 

pelangga. Kelebihan dari metode ini adalah pihak manajemen hotel dapat 

mengetahui penilaian pelanggan terhadap  produk yang ditawarkan secara 

berkala, sehingga dapat menjaga konsistensi pelayanan. Namun metode ini 

membutuhkan biaya yang cukup mahal. 

3. Belanja samaran atau Siluman 

 Belanja samaran disini menggunkan 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 menegetahui kinerja staf dan karyawan. 

4. Analisis pelanggan yang hilang 

  metode ini diolakukan dengan cara 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 kehilanggan pelanggan. 

Tingkat kehilangan yang meningkat menunjukkan bahwa perusahaan gagal 

memuaskan pelanggan. 

 

 



 Strategi Kepuasan Pelanggan 

 Pada dasarnya strategi kepuasan pelanggan menyebabkan pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan 

suatu perusahaan. 

 Menurut Schnaars dalam Tjiptono (2005: 134) kepuasan pelanggan 

merupakan  strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, baik 

menyangkut dana maupun sumber daya manusia. 

      Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, antara lain: 

1. Strategi pemasaran berupa relationship marketing 

  Merupakan strategi dimana suatu transaksi antara penjual dan pembeli 

berkelanjutann dan tidak berakhir setelah proses penjuala selesai. Dengan kata 

lain terjalin suatru kemitraan dengan pelanggan secara terus menerus. Strategi 

ini dapat diimplementasikan dengan membuat dafar nama pelanggan, 

mencakup catatan penting lainnya mengenai pelanggan yang dianggap perlu 

dibina hubungan jangka panjang.  Dengan tersedianya informasi semacam itu, 

maka diharapkan perusahaan dapat memuaskan para pelanggan secra lebih 

baik, sehingga pada gilirannya dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan 

terjadi pembelian ulang. 

2. Strategi superior customer service 

 Merupakan strategi dimana perusahaan berorientasi untuk menawarkan 

pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. Hal ini membutuhkan dana yang 

besar, kemampuan sumberdaya manusia, dan usaha yang gigih agar dapat 

terciptanya suatu pelayanan yang superior. Akan tetapi perusahaan akan 

memperoleh manfaat yang sangat besar dari pelayanan yang lebih baik. 



3. Strategi unconditional service guarantee 

 Strategi ini berintikan komitmen untuk memberikan kepausan kepada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu juga 

akan meningkatkan motivasin para karyawan untuk mencapai tingkat kinerja 

yang lebih baik. 

4. Strategi penanganan keluhan yang efisien 

 Penanganan keluhan yang efisien memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi puas. Kecepatan dan ketepatan 

penanganan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan. 

5. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 

 Meliputi berbagai upaya seperti, melakukan pemantauan dan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, memberikan pendidikan dan 

pelatihan menyangkut komunikasi, sales manship, dan public relations kepada 

pihak manajemen dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk 

memuaskan pelanggan ke dalm system penilaian prestasi karyawan, serta 

memberikan empowerment yang lebih besar kepada para karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. 

6. Menerapkan quality function deployment 

 Yaitu praktik untuk merancang proses sebagai tanggapan terhadap 

kebutuhan pelanggan., QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan 

pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi. Dengan demikian QFD 

memungkinkan suatu perusahaan  untuk memprioritaskan kebutuhan 



pelanggan, menemukan tanggapan inovatif terhadap kebutuhan tersebut, dan 

memperbaiki proses hingga mencapai efektivitas maksimum.  

 

 Kerangka Pikir 

Dalam penelitian, kerangka pikir digunakan untuk menggambarkan secara 

tepat fenomena yang diteliti.  

Gambar 2.2 merupakan model kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.2 
Model Kerangka Pikir 
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Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka model kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Penelitian ini akan ditekankan pada pengaruh relationship marketing 

terhadap kepuasan siswa kursus pada On Air Broadcasting School. Penelitian ini 

dilakukan berdasarkan persepsi dan pendapat responden, yaitu siswa kursus di On 

Air Broadcasting School melalui kuesioner. Variabel yang diteliti meliputi 

kualitas pelayanan, komitmen, komunikasi, dan keuntungan bersama, dimana 

variabel-variabel tersebut dimasukkan sebagai pertanyaan di dalam kuesioner 

untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan siswa 

kursus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Regresi Linear Berganda guna menganalisis hubungan dari pengaruh antara satu 

variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Dalam penelitian ini, 

variabel penelitian yang digunakan lebih dari 1(satu) variabel. Oleh karena itu 

dilakukan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Asumsi 

Multikolinearitas, dan Uji Asumsi Heteroskesdastisitas.Uji Instrumen Penelitian 

yang digunakan adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh relationship marketing yang terdiri dari variabel 

Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3) dan Penyelesaian Masalah 

(X4) terhadap kepuasan siswa kursus (Y) secara simultan, sedangkan Uji t 

digunakan untuk mengetahui pengaruh relationship marketing yang terdiri dari 

variabel Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3) dan Penyelesaian 

Masalah (X4) terhadap kepuasan siswa kursus (Y) secara parsial. 

Setelah dilakukan pengujian, maka dilakukan pembahasan dan selanjutnya 

dapat diperoleh kesimpulan tentang pengaruh relationship marketing terhadap 

kepuasan siswa kursus di OABS. 



 Hipotesis 

              Gambar 2.3 
               Model Kerangka Hipotesis 

 

 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Relationship marketing yang meliputi variabel kepercayaan (X1), komitmen 

(X2), komunikasi (X3), dan penyelesaian masalah (X4) memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan siswa kursus (Y). 

2. Relationship marketing yang meliputi variabel kepercayaan (X1), komitmen 

(X2), komunikasi (X3), dan penyelesaian masalah (X4) memiliki pengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kepuasan siswa kursus (Y). 

3. Variabel Komunikasi (X3) memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan siswa kursus (Y) dibandingkan dengan ketiga variabel lainnya. 

Relationship Marketing 

 
Kepercayaan (X1) 

Komitmen (X2) 

Komunikasi (X3) 

Penyelesaian Masalah 
(X4) 

Kepuasan Siswa Kursus 
(Y) 

Sumber: Sutarso et al.(2000) 

Keterangan: 
 Menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan 

Menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial 

Menunjukkan pengaruh variabel X terhadap Y secara dominan 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat sumber data yang dianggap sebagai suatu 

populasi sehingga dapat diambil subyek yang diteliti. Penelitian mengenai pengaruh 

relationship marketing terhadap kepuasan siswa kursus ini dilakukan pada On Air 

Broadcasting School (OABS) Malang, yang terletak di Jalan Simpang Aluminium 12 

Malang. 

Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat usaha sekaligus sebagai kantor 

utama yang letaknya memang sangat strategis, yaitu di jantung Kota Malang. 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 

survey. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:4), penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survei ini dimaksudkan untuk 

penjelasan (explanatory research). 

Singarimbun dan Effendi (1995:5) mengemukakan bahwa penelitian 

eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel penelitian melalui pengujian hipotesa. 

Alasan utama pemilihan jenis penelitian eksplanatori ini untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Diharapkan melalui hipotesa tersebut, dapat menjelaskan 



hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial 

maupun simultan yang ada dalam hipotesa tersebut. 

 

3.3  Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini temasuk dalam lingkup perilaku konsumen, dimana bertujuan 

untuk mengetahui kepuasan konsumen, yang dalam hal ini adalah para siswa kursus 

pada OABS, dengan variabel pengukuran kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penyelesaian masalah. 

 

3.4  Definisi Operasional Penelitian 

1. Relationship Marketing (X) 

Relationship Marketing adalah suatu aktivitas pemasaran yang berusaha 

menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang kuat dan bernilai 

tinggi dengan siswa kursus. Variabelnya meliputi : 

a. Kepercayaan (X1), merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga kursus 

untuk memberikan kepercayaa kepada siswa kursus agar siswa kursus dapat 

terus menjalin hubungan dengan lembaga kursus. 

Kepercayaan meliputi : 

• Tanggung Jawab (X1.1), lembaga kursus bertanggung jawab atas 

pelayanan yang diberikan. 

• Informasi (X1.2), kesesuaian informasi dengan kualitas pelayanan. 



• Jujur (X1.3), kejujuran dalam memberikan informasi kepada siswa 

kursus 

• Menanggapi Keluhan (X1.4), lembaga kursus bersungguh sungguh 

dalam menanggapi setiap keluhan. 

b. Komitmen (X2), merupakan pendekatan untuk menjaga hubungan dengan 

siswa kursus. 

Komitmen meliputi : 

• Hubungan Baik (X2.1), lembaga kursus selalu menjaga hubungan baik 

dengan siswa kursus . 

• Pelayanan (X2.2). lembaga kursus melayani dengan sebaik mungkin. 

• Meminimalisasi Kesalahan (X2.3), usaha lembaga kursus untuk 

meminimalisasi kesalahan agar tidak merugikan siswa kursus.  

• Profesionalitas (X2.4), profesionalitas tentor dalam mengajar. 

c. Komunikasi (X3), merupakan usaha lembaga kursus untuk terus menjalin 

hubungan secara terus menerus dengan siswa kursus. 

Komunikasi meliputi : 

• Keramahan (X3.1) meliputi pelayanan yang ramah dalam mengajar. 

• Informasi (X3.2), Lembaga kursus memberikan informasi yang 

dibutuhan oleh siswa kursus  

• Intensitas Hubungan (X3.3). Lembaga kursus menerima kritik dan 

saran dengan baik. 



• Fasilitas Komunikasi (X3.4). Lembaga Kursus menyediakan fasilitas 

komunikasi yang memudahkan siswa kursus untuk memperoleh 

informasi tentang lembaga kursus. Fasilitas komunikasi tersebut 

meliputi no. telepon, email, dan website. 

d. Penyelesaian Masalah (X4),  

Penyelesaian Masalah meliputi  

•  Penanganan Masalah (X4.1), kecepatan dan ketepatan dalam menangani 

setiap permasalahan. 

• Solusi (X4.2), pemberian solusi atas permasalahan.  

• Jaminan (X4.3). Jaminan untuk menyelesaikan setiap masalah. 

• Tanggung Jawab (X4.4), bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang 

dibuat. 

2.  Kepuasan Siswa kursus (Y) 

Kepuasan Siswa kursus menunjukkan suatu ukuran kepuasan yang 

ditunjukkan oleh siswa kursus terhadap pelayana jasa yang diberikan oleh 

lembaga kursus. Kepuasan siswa kursus meliputi : 

• Pengalaman (Y1.1), lembaga kursus memberikan pelayanan yang 

memuaskan bagi siswa kursus selama mengikuti kursus. 

• Harapan (Y1.2), pelayanan yang diberikan lembaga kursus sesuai 

dengan harapan siswa kursus.  

• Rekomendasi (Y1.3), Siswa kursus yang merasa puas akan 

merekomendasikan lembaga kursus kepada orang lain. 



• Citra (Y1.4), citra yang dimiliki oleh lembaga kursus mampu 

memotivasi siswa kursus untuk terus menggunakan jasa yang 

ditawarkan oleh lembaga kursus.  

 

3.5  Konsep, Variabel dan Skala Pengukuran 
3.5.1  Konsep dan Variabel Penelitian   
 

Singarimbun dan Effendi (1995:34) mendefinisikan konsep sebagai abstraksi 

mengenai suatu kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat 

perhatian ilmu sosial. Agar konsep tersebut dapat diteliti, maka harus diopersikan 

dengan menjabarkannya menjadi variabel-variabel tertentu. 

Sedangkan variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2000:31). Dari teori yang telah 

djelaskan pada bagian sebelumnya, diperoleh konsep dalam penelitian ini yaitu 

konsep relationship marketing dan kepuasan siswa kursus. Selanjutnya kedua konsep 

tersebut dijabarkan menjadi variabel, berikut item-itemnya. Konsep relationship 

marketing dioperasionalkan menjadi variabel bebas dan kepuasan siswa kursus 

menjadi variabel terikat. 

Untuk lebih jelasnya, konsep, variabel dan item yang dikembangkan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada table 3.1. 

 

 

 



Tabel 3.1 Konsep, Variabel dan Item Penelitian 

Konsep Variabel 
 

Indikator Item 

Relationship 

Marketing (X) 

Kepercayaan (X1) 

 

 

 

X1.1     Tanggung Jawab 

 

X1.2     Informasi  

 

X1.3    Jujur 

 

X1.4     Menanggapi 

Keluhan 

- Tanggung jawab atas pelayanan 

yang diberikan 

- Kesesuaian informasi dengan 

kualitas pelayanan 

- Jujur dalam menyampaikan 

informasi 

- Bersungguh-sungguh dalam 

menanggapi setiap keluhan 

Komitmen (X2) X2.1  Hubungan baik 

 

X2.2 Pelayanan  

 

X2.3  Meminimalisasi 

kesalahan 

 

X2.4   Profesionalitas  

 

- Lembaga kursus menjaga 

hubungan baik dengan siswa 

kursus 

- Lembaga kursus melayani dengan 

sebaik mungkin 

- Upaya lembaga kursus untuk 

meminimalisasi kesalahan 

- Profesionalitas tentor dalam 

mengajar 

Komunikasi (X3) X3.1   Keramahan 

 

X3.2  Informasi 

X3.3 Intensitas 

Hubungan 

X3.4  Fasilitas 

komunikasi 

- Tentor memberikan pengajaran 

dengan ramah dan sabar 

- Pemberian informasi yang 

dibutuhkan 

- Lembaga kursus menerima kritik 

dan saran dengan baik 

- Tersedianya fasilitas komunikasi  

Penyelesaian 

Masalah (X4) 

X4.1  Penanganan 

Masalah 

X4.2 Solusi 

 

X4.3 Jaminan 

X4.4 Tanggung Jawab 

- Cepat dan tepat dalam menangani 

masalah 

- pemberian solusi atas 

permasalahan 

- Jaminan untuk menyelesaikan 

setiap masalah 

- Bertanggung jawab atas semua 

kesalahan 

 



Lanjutan Tabel 3.1 Konsep, Variabel, dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item 

Kepuasan 

Siswa kursus 

(Y) 

Kepuasan Siswa 

kursus 
Y1.1 Pengalaman 

 

Y1.2 Harapan 

 

 

Y1.3 Rekomendasi 

 

Y1.4 Citra 

 

- Lembaga kursus memberikan 

pelayanan yang memuaskan 

- Pelayanan yang diberikan lembaga 

kursus sesuai dengan harapan siswa 

kursus 

- siswa kursus merekomendasikan 

lembaga kursus kepada orang lain 

- Citra lembaga kursus memotivasi 

siswa kursus untuk terus 

menggunakan jasa yang ditawarkan 

oleh lembaga kursus 

 

3.5.2  Model Skala Pengukuran 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert 

termasuk dalam skala interval. Menurut Sugiyono (2000:87), skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam hal ini, untuk variabel bebas (relationship marketing) 

maupun variabel terikat (kepuasan siswa kursus), digunakan skala lima tingkat yang 

terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Kelima penilaian tersebut diberi skor sebagai berikut : 

a. Jawaban Sangat Setuju  diberi skor : 5 

b. Jawaban Setuju   diberi skor : 4 

c. Jawaban Netral   diberi skor : 3 

d. Jawaban Tidak Setuju  diberi skor : 2 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor : 1 



3.6  Sumber Data  

  Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu : 

 a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau 

melaui hasil penelitian langsung di lapangan. Data ini diperoleh dari 

penyebaran kuesioner kepada responden dan dari wawancara langsung 

dengan pihak lembaga kursus. 

 b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data 

primer yang diperoleh melalui dokumen-dokumen lembaga kursus, 

literature, internet serta pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian ini, yang sifatnya melengkapi data primer. 

 

3.7  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan 

survey melalui penyebaran angket-angket pada siswa kursus OABS untuk diisi. 

Kemudian dilakukan pengecekan jawaban responden. Malhotra (2005:325) 

menyatakan bahwa kuesioner adalah teknik terstruktur untuk memperoleh data 

yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis atau verbal yang dijawab oleh 

responden. 



b. Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

responden, dalam hal ini siswa kursus OABS yang disesuaikan dengan topik 

penelitian 

c. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen 

mengenai gambaran umum lembaga kursus, yaitu OABS. Data ini dapat 

diperoleh dari lembaga kursus yang terkait berupa buku tentang sejarah OABS, 

penelitian terdahulu, dan dari internet. 

 

3.8 Populasi dan Penentuan Sampel 

3.8.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2008:215) 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 dalam penelitian ini adalah siswa kursus yang sedang aktif menjalani 

kursus di OABS pada bulan November tahun 2010  dengan jumlah  siswa sebanyak 

68 siswa.  

3.8.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama dengan 

populasi. Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit, maka seluruh populasi akan 

dijadikan sebagai responden penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Sampling Jenuh, yaitu teknik 



penentuan atau pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sugiyono, 2008:215). Hal ini sering dilakukan apabila jumlah populasi relatif 

kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan membuat kesalahan 

yang sangat kecil. Dalam penelitian ini jumlah responden yang akan diteliti adalah 

sebanyak 68 siswa kursus yakni sesuai dengan jumlah populasinya. 

 

3.9  Uji Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid 

dan reliabel. 

3.9.1  Uji Validitas 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. 

Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:124), validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur. Karena peneliti manggunakan 

kuesioner dalam pengumpulan data, maka kuesioner yang disusun harus dapat 

mengukur apa yang dapat diukur. 

Valid tidaknya suatu item instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment Pearson dengan tarafsignifikansi sebesar 5%, 

rumusnya sebagai berikut : 
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Bila probabilitas hasil korelasi kurang dari 5 %, maka instrument tersebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. 



Suatu alat ukur (pengukuran) yang validitasnya atau tingkat keabsahannya 

tinggi secara otomatis biasanya dapat diandalkan (reliable). Namun sebaliknya, suatu 

pengukuran yang andal, belum tentu memiliki keabsahan yang tinggi (Santoso, 

2007:129). 

 

 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:140), reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

Pengujian reabilitas instrument dilakukan dengan menguji skor antar item dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach (Suharsimi 2006:193), yaitu: 
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dimana : 

r  = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

2
bσ   = Jumlah varians butir 

2tσ   = Varians total 

Suharsimi (2006:136) menentukan kriteria indeks realibilitas seperti yang terlihat 

pada Tabel 3.2. 

 

 



Tabel 3.2 
Indeks Realibilitas 

No. Interval  Kriteria  
1 
2 
3 
4 
5 

>0,200 
0,200 – 0,399 
0,400 – 0,599 
0,600 – 0,799 
0,800 – 1,00 

 

Sangat rendah 
Rendah  
Cukup 
Tinggi 

Sangat tinggi 

 
 

 

 

 Instrumen dapat dikatakan andal (reliable) apabila memiliki koefisien 

keandalan realibilitas sebesar 0,6 atau lebih. 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian, maka untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best linear Unbias Estimatir/BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares) perlu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilakan memenuhi 

persyaratan asumsi klasik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian 

asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

3.10.1 Uji Normalitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal (Santoso, 2007:249). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat histogram dan 

residualnya. 

Sumber : Suharsimi (2006:136)



Dasar pengambilan keputusan menurut Imam (2001:79), yaitu: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memnuhi asumsi normalitas. 

2.  Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti garis 

diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.10.2 Uji Asumsi Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi pada antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi maka, 

dinamakan terjadi problem multikolinearitas atau multiko. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Santoso, 2007:249). 

Apabila VIF<10 dan tolerance<1 maka, tidak terjadi multikolinieritas. 

3.10.3 Uji Asumsi Heteroskesdastisitas 

Uji Heteroskesdastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varian dari residual pengamatan ke pangamatan yang lainnya tetap 

maka, disebut heteroskeadastisitas (Santoso, 2007:248). Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskesdastisitas atau disebut homokesdastisitas. Untuk 

melihat ada tidaknya heterokesdastisitas dalam suatu model regresi adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. 

 

 



3.11 Teknik Analisis Data  

Berdasarkan tujuan pertama yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan apakah 

variabel-variabel dalam relationship marketing yang terdiri dari variabel 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan siswa kursus, dapat diselesaikan dengan menggunakan 

metode analisis regresi berganda. 

Sedangkan untuk tujuan kedua yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan 

variabel manakah dalam relationship marketing yang memiliki pengaruh yang paling 

dominan terhadap kepuasan siswa kursus dibandingkan dengan ketiga variabel 

lainnya, dapat diselesaikan dengan metode analisis regresi persial dan determinasi. 

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis data, digunakan alat bantu 

komputer dengan program SPSS versi 11 for windows. 

3.11.1  Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum 

dipergunakan dalam menganalisis hubungan dari pengaruh antara satu variabel terikat 

dengan dua atau lebih variabel bebas. 

Rumusnya adalah : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

Dimana : 

Y   = Kepuasan siswa kursus 

b1, b2, …, bk = Koefisien regresi variabel bebas 

X1, X2,…., Xk  = Variabel independent 

e   = Kesalahan prediksi (error) 



3.12   Pengujian Hipotesis 

3.12.1  Uji F 

 Uji F atau regresi simultan ini digunakan untuk menjawab tujuan pertama, 

yaitu untuk mengetahui pengaruh relationship marketing yang terdiri dari variabel 

Kepercayaan (X1), Komunikasi (X2), Komitmen (X3) dan Penyelesaian Masalah (X4) 

terhadap kepuasan siswa kursus (Y) dengan rumus : 
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dimana : 

F = Pendekatan distribusi probabilitas 

R = Koefisien determinan ganda 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sample 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 

%, sehingga apabila probabilitas Fhitung < 0,05 (P < 0,05) berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima dan sebaliknya. 

Hipotesa dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 =  variabel-variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Ha = terdapat pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 

 Bila Fstatistik > Ftabel : H0 ditolak 



 Artinya, variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Sebaliknya, 

 Bila Fstatistik < Ftabel : H0 diterima 

 Artinya, variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

 

3.12.2 Uji t 

Uji t atau regresi parsial digunakan untuk menjawab tujuan kedua dengan 

menguji secara parsial atau individu apakah koefisien regresi masing-masing variabel 

bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi berganda tersebut secara statistik adalah 

benar sebagai penduga variabel terikat (signifikan). Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

1

1

Sb
b

t =  

dimana : 

b1 = Koefisien regresi 

Sb1 = Standart error koefisien regresi 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5 %. 

Hipotesa dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 =  variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Ha = Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut : 



 tstatistik > ttabel : H0 ditolak 

 tstatistik < ttabel : H0 diterima 

Jika H0 ditolak berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5 %), variabel bebas yang 

diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel terikat dan sebaliknya jika H0 

diterima berarti variabel bebas yang diuji secara nyata tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

3.12.3 Koefisien Beta 

Koefisien beta digunakan untuk mencari variabel dari relationship marketing 

yang pengaruhnya dominan terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien beta dapat 

dilihat pada hasil (output) regresi. 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Singkat On Air Broadcasting School (OABS) 
 
 OABS didirikan pada tanggal 23 April 2004. Pada awal berdirinya OABS 

diberi nama Kreatif Broadcasting Training. Kemudian pada tanggal 4 September 

2007 di ubah menjadi OABS. Perubahan ini disebabkan karena nama Kreatif  

Broadcasting Trainning kurang mengarah pada dunia kepenyiaran radio, sehingga 

konsumen seringkali menganggap bahwa kursus ini adalah kursus yang 

berhubungan dengan dunia kepenyiaran televisi. Oleh karena itu, nama Kreatif 

Broadcasting Training akhirnya diganti menjadi OABS yang dianggap lebih 

sesuai sebagai nama lembaga kursus kepenyiaran radio. 

OABS berdiri dengan modal awal sebesar Rp.120.000.000,00 yang terdiri 

atas modal pribadi milik Bapak Yandik Hartantio Ciptady. 

OABS merupakan perusahaan jasa yang fungsi utamanya adalah 

memberikan pelatihan dan pengajaran kepada masyarakat (usia 16-25 tahun)  

yang ingin ingin menjadi penyiar radio profesional. 

OABS merupakan lembaga kursus kepenyiaran radio pertama dan satu-

satunya di Kota Malang. Pada masa awal berdirinya, OABS belum mendapat 

sambutan yang baik di masyarakat karena mereka masih merasa asing  dengan 

istilah lembaga kepenyiaran radio dan menganggap bahwa mengikuti kursus 

kepenyiaran radio itu tidaklah berguna bagi mereka. Hal ini terbukti dari sangat 

sedikitnya jumlah peminat kursus yang mendaftar pada saat itu. Melihat kondisi 

yang demikian itu, OABS tidak lantas menyerah dan tidak melakukan usaha 



apapun. OABS semakin gencar dalam melakukan promosi untuk memperkenalkan 

diri kepada masyarakat terutama kepada pasar sasarannya. Promosi yang 

dilakukan OABS  adalah dengan menerapkan bauran promosi secara keseluruhan 

yang terdiri dari  pengiklanan (Advertising), promosi penjualan (Sales Promotion), 

penjualan perorangan (Personal Selling), dan hubungan masyarakat (Publicity). 

 Usaha promosi yang terus menerus dilakukan oleh OABS akhirnya 

membuahkan hasil sehingga saat ini OABS menjadi lembaga kursus kepenyiaran 

radio yang telah dikenal di masyarakat terutama di wilayah Kota Malang. Mulai 

awal berdiri hingga tahun 2010 ini, OABS sudah meluluskan sekitar 650 siswa 

dan merupakan satu-satunya lembaga Pendidikan Broadcast yang memiliki izin 

DIKNAS Kota Malang.  

4.1.2 Lokasi OABS 

 Lokasi OABS bertempat di Jalan Simpang Alumunium 12 Malang. Jalan 

ini terletak di kawasan perumahan di daerah jalan Sulfat. Lokasi OABS termasuk 

dalam wilayah kecamatan Purwantoro. Adapun arah lokasi dari jalan Sunandar 

Priyo Sudarmo dari arah Malang Kota setelah melewati pertigaan besar Jalan 

Sulfat kemudian mengambil arah kanan masuk Jalan Simpang Alumunium sekitar 

50 meter dan itu merupakan letak dari OABS. 

4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan OABS 

Sebagai salah satu perusahaan jasa, OABS memiliki visi dan misi sebagai 

acuan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya agar tujuannya tercapai. 

 Adapun Visi dan Misi dari On Air Broadcasting School adalah sebagi 

berikut: 

 



a. Visi OABS 

Sebagai perusahaan jasa yang mampu berkembang di tengah persaingan 

yang ketat, serta memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu 

bersaing dan profesional. 

b. Misi OABS 

Menciptakan generasi penyiar radio yang handal, berwawasan luas, 

berdedikasi, dan profesional serta ikut mengembangkan dunia kepenyiaran 

radio. 

c. Tujuan OABS 

Suatu perusahaan atau lembaga dalam menjalankan kegiatan usahanya 

mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan laba dari hasil operasi yang 

telah dilakukan. Melalui perolehan laba tersebut, perusahaan dapat 

menjaga kelangsungan hidup serta mengembangkan usahanya. 

Adapun tujuan umum yang perusahaan yang dirumuskan oleh OABS 

adalah: 

a. Menjadi lembaga kursus kepenyiaran radio handal 

b. Mencetak lulusan yang mampu bekerja secara profesional 

c. Ikut memajukan dunia kepenyiaran radio 

4.1.4 Logo OABS 

Gambar 4.1 

Logo OABS 

 

 
 
 
 



4.1.5 Struktur Organisasi OABS 

Dalam rangka mencapai tujuan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

operasional, sebuah perusahaan atau lembaga memerlukan pengaturan struktur 

organisasi agar dalam pelaksanaan kegiatannya menjadi terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan organisasi. Struktur organisasi memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas dan aktivitas dalam organisasi. 

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap 

hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi serta 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Pada awal berdirinya yaitu tahun 2004, struktur organisasi OABS masih 

sangatlah sederhana yakni hanya terdiri dari pimpinan utama dan tentor. Seiring 

dengan perkembangan perusahaan yang semakin pesat, struktur organisasi OABS 

juga telah mengalami pembaharuan. Adapun bentuk struktur organisasi OABS 

dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

Gambar 4.2 
Struktur Organisasi On Air Broadcasting School 

 

 

Direktur/Pemilik 

Manajer Keuangan Manajer Personalia Manajer Pemasaran 

Tentor Staff  Keuangan Staff  Pemasaran/AE 

Sumber: On Air Broadcasting School, 2010

Teknisi 



4.1.6 Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab 

1. Direktur 

Tugas pokok dari direktur adalah membawahi manajer dan memberikan 

pengarahan serta memiliki wewenang untuk memberi perintah kepada 

seluruh anggota organisasi demi kemajuan OABS karena maju 

mundurnya OABS menjadi tanggung jawab dari direktur yang sekaligus 

merupakan pemilik OABS. 

2. Manajer Keuangan 

Tugas pokok dari Manajer Keuangan adalah mengatur arus keluar 

masuknya kas OABS. Segala bentuk pengeluaran dan pemasukan yang 

berhubungan dengan OABS harus sepengetahuan dari Manajer Keuangan 

sehingga tidak ada pihak yang dapat dengan seenaknya menyalahgunakan 

keuangan OABS untuk hal lain yang tidak ada hubungannya dengan 

OABS.  

3. Manajer Personalia 

Tugas utama dari manajer personalia adalah merekrut tentor yang 

berkualitas dan berpengalaman di dunia kepenyiaran radio serta memiliki 

wewenang dalam mengatur jadwal mengajar setiap tentor di OABS. 

Tentor yang berkualitas sangan penting dan erat hubungannya dengan 

usaha OABS dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 

siswa kursus. Oleh karena itu, Manajer Personalia tidak boleh 

sembarangan dalam merekrut tentor. 

Selain tentor, Manajer Personalia juga membawahi teknisi. 

 



4. Manajer Pemasaran 

Tugas utama  dari manajer pemasaran adalah menerapkan bauran 

pemasaran secara keseluruhan antara lain: menetapkan harga, menentukan 

segmentasi pasar, mencari informasi tentang pasar sasaran, mencari 

partner kerja, dan melakukan promosi. 

5. Staff Keuangan 

Tugas utama dari staff keuangan adalah untuk membantu tugas Manajer 

keuangan dalam mencatat seluruh laporan keuangan dan mengawasi 

keluar masuknya kas agar tidak terjadi penyalahgunaan. 

6. Tentor 

Tugas utama tentor adalah mengajar siswa kursus di OABS. Tentor 

memiliki wewenang untuk memberikan tugas kepada siswa kursus baik 

itu tugas teori ataupun praktek. 

7. Staff Pemasaran/AE 

Staff Pemasaran/AE (account executive) bertugas untuk membantu tugas 

dari manajer pemasaran dalam melakukan pemasaran. AE bertugas untuk 

terjun langsung ke lapangan dan mengenali calon konsumen potensial 

OABS dan mempromosikan OABS kepada mereka. 

8. Teknisi 

Bertugas untuk memperbaiki apabila terjadi kerusakan teknis pada 

peralatan praktek siaran dan peralatan elektronik lain seperti komputer, 

printer, dan sebagainya.  

 

 



4.1 7 Aspek Manajemen 

 Perkembangan sebuah perusahaan atau lembaga sangat dipengaruhi oleh 

menajemen dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, penting 

bagi sebuah perusahaan untuk memperhatikan pengaturan manajemennya apakah 

sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum karena manajemen yang baik 

akan membuat perkembangan sebuah perusahaan atau lembaga menjadi lebih 

cepat. Manajemen OABS dapat dikatakan masih sederhana dan sifatnya masih 

kekeluargaan. Hal ini dikarenakan OABS baru 6 tahun didirikan dan merupakan 

perusahaan jasa yang masih berskala menengah sehingga kegiatan yang dilakukan 

tidak sebanyak dak sekompleks perusahaan besar lainnya. Oleh karena itu, 

meskipun manajemen perusahaannya masih sederhana, akan tetapi sudah mampu 

mengorganisir seluruh kegiatan yang ada dengan baik. 

4.1.8 Aspek Pemasaran 

1. Jasa 

Sebagai sebuah lembaga kursus kepenyiaran radio, OABS menawarkan 

jasa kursus kepenyiaran radio bagi masyarakat yang ingin menjadi penyiar 

radio handal dan telah mendaftarkan diri menjadi siswa kursus OABS. 

Kursus Kepenyiaran radio di OABS dilakukan selama 3 bulan dengan 

jadwal kursus yang yang fleksibel. Jadi siswa kursus dapat memilih jadwal 

kursus sendiri sehingga tidak mengganggu kegiatan lain seperti sekolah 

dan kuliah. Adapun jadwal kursus yang disediakan oleh OABS adalah 

sebagai berikut: 

 

 



Table 4.1 
Jadwal Kursus On Air Broadcasting School 

Hari Pilihan jam 

Senin 13.00 15.00 16.00 18.00 
Selasa 13.00 15.00 16.00 18.00 
Kamis 13.00 15.00 16.00 18.00 
Jumat 13.00 15.00 16.00 18.00 

  

2. Harga 

Untuk jasa kursus kepenyiaran radio yang ditawarkan, OABS telah 

menetapkan harga yang harus dibayar oleh setiap siswa kursus yang 

mendaftar di OABS. Harga jasa kursus kepenyiaran radio di OABS adalah 

sebesar Rp. 200.000,00 untuk setiap bulannya. Jadi setiap siswa kursus 

dikenakan biaya kursus sebesar Rp. 600.000,00 karena setiap paket kursus 

sampai siswa dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat resmi dari 

DIKNAS Kota Malang membutuhkan waktu 3 bulan. Pembayaran biaya 

kursus ini dapat dilakukan sekaligus atau dicicil tiap bulannya. 

3. Promosi 

OABS menerapkan bauran promosi dalam mempromosikan lembaga 

kursus kepada masyarakat yang terdiri dari: 

a. Periklanan (advertising), yaitu dengan memasang iklan di Radio 

Chakra Buwana FM Malang 

b. Promosi Penjualan (sales promotion), yaitu dengan memberikan 

promosi pada saat penjualan yakni dengan cara memberikan bonus 

berupa voucher gratis dari beberapa rekan kerja seperti: Warnet 

Click ‘n Go, Salon Moerty, tempat karaoke Happy Puppy, Taman 

Sumber: Data perusahaan 2008



Rekreasi Sengkaling, dan memberikan potongan harga pada saat 

mengikuti pameran atau bazaar. 

c. Penjualan Perseorangan (personal selling), yaitu dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang banyak terdapat konsumen potensial dari 

OABS seperti pameran buku sehingga OABS dapat lebih dekat 

dengan konsumen sekaligus melakukan penjualan perseorangan. 

d. Publisitas (piblicity), yaitu OABS mengadakan kegiatan seperti 

lomba untuk menjadi penyiar radio yang terbuka untuk umum. 

4. Segmentasi 

Sasaran dari OABS adalah pelajar dan mahasiswa di Kota Malang yang 

berusia antara 15-25 tahun. Akan tetapi OABS juga tidak menutup 

kemungkinan apabila ada masyarakat umum (bukan pelajar atau 

mahasiswa) yang berminat untuk mendaftar asalkan usianya tidak lebih 

dari 25 tahun. 

5. Rekan Kerja 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya OABS bekerjasama dengan 

beberapa perusahaan antara lain: 

- Warnet Click ‘n  Go 

- Happy Puppy Karaoke 

- Salon Moerty 

- Taman Rekreasi Sengkaling 

- Ramayana Robinson 

 

 



4.1.9 Aspek Operasional 

Seperti layaknya perusahaan jasa lainnya, OABS juga menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Operasional sebuah lembaga kursus seperti 

OABS adalah memberikan jasa sebuah pendidikan kepenyiaran radio 

selama 3 (tiga) bulan kepada setiap siswa kursus. 

Adapun materi yang diberikan pada saat kursus adalah sebagai berikut: 

1. Introducing + Gym, perkenalan awal tentang dunia kepenyiaran radio 

dan pelatihan mengolah suara dan nafas. 

2. Opening (Dasar), membuka siaran 

3. Closing (Dasar), menutup siaran 

4. Opening + Closing (pemantapan) 

5. Opening+Closing berbahasa Inggris 

6. Opening+Closing dan dilatih Topical Program 

7. Talk Show + Chart, pelatihan untuk melakukan wawancara dengan 

narasumber pada saat siaran dan cara membaca chart lagu. 

8. Re-Write + Reading, dilatih untuk menulis script dan cara 
menyampaikannya kepada pendengar. 

9. Programing, memprogram lagu-lagu yang direquest oleh pendengar. 

10. Request, cara membaca request dari pendengar 

11. Info/Tips  

12. Praktek Siaran 

13. Evaluasi Akhir 

 

 



4.1.10 Aspek Keuangan 

Aspek keuangan penting untuk diperhatikan karena aspek ini merupakan 

salah satu tolok ukur berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan. Data 

yang diperoleh dari laporan keuangan yang disusun oleh Manajer 

keuangan dan dibantu oleh staff keuangan dapat dianalisis untuk kemudian 

diukur sejauh mana perkembangan kinerja keuangan OABS. Menurut 

narasumber, kondisi keuangan OABS berada dalam posisi yang stabil dan 

cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu 

namun untuk informasi yang lebih jelas tentang laporan keuangan OABS 

tidak dapat di sebutkan secara terperinci dalam penelitian ini. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan penelitian dari 68 responden yang merupakan siswa kursus 

OABS yang masih aktif mengikuti kursus hingga bulan November 2010, maka 

diperoleh gambaran umum mengenai karakteristik responden seperti jenis 

kelamin, umur, lamanya menjadi siswa kursus, dan pekerjaan. 

4.2.1  Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada table 4.2 

sebagai berikut: 

Table 4.2 
Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase 
1. Laki-laki 11 16% 
2. Perempuan 57 84% 

Jumlah 68 100% 
 Sumber: Data primer diolah, 2010



 Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari jumlah responden 

sebesar 68 orang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kursus OABS yang 

dijadikan peneliti sebagai responden selama melakukan penelitian memiliki jenis 

kelamin perempuan yakni sebanyak 57 orang responden dengan presentase 84% 

dan laki-laki sebanyak 11 orang responden dengan presentase 16%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kursus OABS adalah perempuan.  

4.2.2 Berdasarkan Umur Responden 

Gambaran mengenai umur responden dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 
Gambaran Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah Presentase 
1. 15-20 58 85% 
2. 20-25 10 15% 

Jumlah 68 100% 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar 

siswa kursus OABS berumur antara 15-20 tahun yakni berjumlah 58 orang siswa 

dengan presentase 85% dan sisanya berumur antara 20-25 tahun yakni bejumlah 

10 orang siswa dengan presentase 15%. 

4.2.3 Berdasarkan Lamanya Menjadi Siswa Kursus 

Gambaran responden berdasarkan lamanya menjadi siswa kursus dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 
Gambaran Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Siswa Kursus 

No. Lamanya Menjadi Siswa Kursus Jumlah Presentase 
1 Kurang dari 1 bulan 16 24% 
2. 1 bulan 35 51% 
3. 2 bulan 9 13% 
4. lebih dari 2 bulan 8 12% 

Jumlah 68 100% 
 

Sumber: Data primer diolah, 2010

Sumber: Data primer diolah, 2010



Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menjadi 

siswa kursus selama 1 bulan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah 

siswa kursus yang telah mengikuti kursus selama 1 bulan sebanyak 35 orang 

responden dengan presentase 51% dari keseluruhan responden sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa telah cukup memahami tentang 

pelayanan yang diberikan oleh OABS karena sudah 1 bulan mengikuti kursus. 

Sedangkan siswa baru atau yang masih kurang dari 1(satu) bulan mengikuti 

kursus sebanyak 16 orang responden dengan presentase 24%. Untuk siswa yang 

telah 2 bulan mengikuti kursus adalah sebanyak 9 orang siswa dengan presentase 

sebesar 13% dan sisanya sebanyak 8 orang responden dengan presentase 12%.  

4.2.4 Berdasarkan Pekerjaan 

Gambaran responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut: 

Tabel 4.5 
Gambaran Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Tabel 4.5 memberikan informasi bahwa sebagian besar siswa kursus 

OABS adalah pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 62 orang responden dengan 

presentase sebesar 91%. Hal ini sangat relevan karena segmen pasar dari OABS 

adalah pelajar/mahasiswa. Sedangkan siswa kursus yang bekerja sebagai pegawai 

No. Pekerjaan Jumlah  Presentase  
1. PNS 0 0% 
2. Pegawai Swasta 2 3% 
3. Wiraswasta 0 0% 
4. TNI/POLRI 0 0% 
5. Pelajar/Mahasiswa 62 91% 
6. Lainnya (belum bekerja) 4 6% 

Jumlah 68 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2010



swasta sebanyak 2 orang responden dengan presentase 3% dan 4 orang responden 

lain menjawab lainnya (belum bekerja) dengan presentase 6%. 

 

4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

Distribusi frekuensi merupakan uraian tentang jawaban hasil penyebaran 

kuesioner, sehingga dapat diketahui tanggapan responden terhadap pertanyan-

pertanyaan yang diajukan. 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Kepercayaan 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan-pernyataan variabel 

kepercayaan yang terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Kepercayaan (X1) 

Item  Skala Jawaban Rata-
rata Sangat 

tidak setuju 
Tidak 
setuju 

Netral  Setuju  Sangat 
setuju 

f % f % F % f % f % 
X1.1 0 0 2 2,9 16 23,5 39 57,4 11 16,2 3.86 
X1.2 0 0 2 2,9 17 25 33 48,5 16 23,5 3.20 
X1.3 1 1,5 2 2,9 30 44,1 25 36,8 10 14,7 3.16 
X1.4 0 0 4 5,9 25 36,8 25 36,8 14 20,6 3.72 

Rata-rata item 3.48 
 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(X1.1) yaitu OABS bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan. Dari hasil di 

atas menunjukkan nilai rata-rata untuk item X1 adalah sebesar 3,86. Nilai tersebut 

dapat dikatakan belum mencapai pernyataan setuju, akan tetapi sudah hampir 

mencapai nilai 4,00 yang berarti setuju. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menyatakan sudah cukup setuju bahwa OABS bertanggung jawab atas 

pelayanan yang diberikan. Pernyataan kedua (X1.2) yaitu kualitas pelayanan yang 

diberikan OABS sesuai dengan informasi yang diperoleh siswa kursus. Dari hasil 

Sumber: Data primer diolah, 2010 



jawaban responden diketahui bahwa nilai rata-rata untuk item X2 adalah 3,20. 

Angka tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata responden cenderung menyatakan 

netral dan belum setuju bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh OABS 

sesuai dengan informasi yang diberikan. Hal ini dikarenakan sebagian siswa 

masih merasa bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak OABS tidak 

sepenuhnya sesuai dengan informasi yang diperoleh pada saat mereka mendaftar 

sebagai siswa kursus. 

Untuk pernyataan ketiga (X1.3) yaitu OABS selalu jujur dalam 

menyampaikan informasi. Dari hasil jawaban yang diberikan oleh responden 

diperoleh nilai rata-rata untuk item X3 adalah sebesar 3,16. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan belum setuju bahwa OABS 

jujur dalam menyampaikan informasi. Hal ini dikarenakan sebagian siswa 

menganggap bahwa ada beberapa informasi yang diperoleh dari OABS yang 

belum terbukti kebenarannya. 

Pernyataan yang keempat (X1.4) yaitu OABS bersungguh-sungguh dalam 

menanggapi keluhan diperoleh nilai rata-rata sebesar 3.72 yang berarti bahwa 

rata-rata responden menyatakan netral dan hampir setuju bahwa OABS dapat 

menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa kursus. Hal ini menunjukkan 

bahwa OABS terus berusaha untuk menanggapi setiap keluhan yang disampaikan 

oleh siswa kursus meskipun masih belum sesuai dengan harapan siswa kursus. 

Dari seluruh pernyataan-pernyataan dalam variabel Kepercayaan (X1) 

yang terdapat pada Tabel 4.6, nilai rata-rata item yang diperoleh adalah sebesar 

3,48 yang berarti bahwa rata-rata responden masih belum menyatakan setuju 

pernyataan-pernyataan dalam variabel Kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa 



tingkat kepercayaan siswa kursus terhadap OABS masih belum tinggi dan harus 

lebih ditingkatkan lagi. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan-pernyataan variabel 

komitmen yang terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 
Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Komitmen (X2) 

 
Item  Skala Jawaban Rata-

rata Sangat 
tidak setuju 

Tidak 
setuju 

Netral  Setuju  Sangat 
setuju 

f % f % F % f % f % 
X2.1 0 0 3 4,4 10 14,7 27 39,7 28 41,2 4.18 
X2.2 1 1,5 5 7,4 16 23,5 30 44,1 16 23,5 3.80 
X2.3 1 1,5 2 2,9 25 36,7 23 33,8 17 25 3.78 
X2.4 0 0 6 8,8 23 33,8 21 30,9 18 26,5 3.75 

Rata-rata item 3.87 
 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah skor 

tertinggi adalah pernyataan pertama (X2.1) yakni OABS selalu menjaga hubungan 

baik dengan siswa kursus dengan rata-rata skor sebesar 4,18. Hal ini berarti rata-

rata jawaban dari responden mengarah dari pernyataan setuju sampai ke 

pernyataan sangat setuju bahwa OABS selalu menjaga hubungan baik dengan 

siswa kursus. OABS senantiasa menjaga hubungan baik dengan siswa kursus 

dengan cara memberikan perhatian kepada siswa kursus seperti memberikan 

bingkisan bagi mereka yang berulang tahun. 

Pernyataan kedua (X2.2) yakni OABS melayani dengan sebaik mungkin. 

Dari jawaban responden pada Tabel 4.7 diketahui bahwa mayoritas siswa kursus 

menyatakan setuju kalau OABS selalu melibatkan siswa kursus dalam setiap 

kegiatan yang diselenggarakan oleh OABS yakni sebanyak 30 orang responden. 
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Dari variabel tersebut diperoleh rata-rata sebesar 3,80 yang berarti bahwa rata-rata 

responden menyatakan netral dan cenderung hampir setuju bahwa OABS 

melayani siswa kursus dengan sebaik mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

kursus masih mengharapkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, 

OABS harus lebih memahami keinginan siswa kursus sehingga OABS dapat 

memberikan pelayanan terbaik kepada siswa kursus. 

Pernyataan ketiga (X2.3) yaitu pernyataan bahwa OABS selalu berusaha 

memimalisasi kesalahan menunjukkan nilai rata-rata item sebesar 3,78. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan yang 

mengarah dari netral hingga ke setuju bahwa OABS selalu berusaha untuk 

meminimalisasi kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada siswa kursus. 

Rata-rata siswa kursus masih belum setuju bahwa OABS berusaha untuk 

meminimalisasi kesalahan. Hal ini dikarenakan tidak ada kesalahan yang terlalu 

fatal yang dilakukan oleh OABS sehingga mereka merasa bahwa upaya OABS 

dalam meminimalisasi kesalahan juga tidak begitu tampak. 

Sedangkan pernyataan keempat (X2.4) menyatakan bahwa OABS selalu 

profesional dalam melayani. Dari hasil jawaban responden diketahui bahwa rata-

rata skor untuk item X2.4 adalah sebesar 3,75. Rata-rata jawaban responden 

tersebut mengarah dari jawaban netral hingga ke setuju bahwa OABS selalu 

profesional dalam memberikan pelayanan kepada siswa kursus. Ini berarti bahwa 

siswa kursus masih berharap agar OABS lebih profesional lagi dalam melayani 

setiap keinginan siswa kursus dengan menganggap semua siswa sama dan tidak 

mengistimewakan siswa tertentu. 



 Berdasarkan keseluruhan jawaban responden dari keempat pernyataan 

yang terdapat pada variabel Komitmen (X2) dapat diketahui bahwa rata-rata skor 

pada variabel Komitmen (X2) adalah sebesar 3,87 yang berarti bahwa rata-rata 

jawaban responden menyatakan netral hingga setuju terhadap keempat item pada 

variabel Komitmen (X2) tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen yang 

terjalin antara OABS dan siswa kursus belum terlalu tinggi dan harus lebih 

ditingkatkan agar terjalin hubungan yang lebih baik lagi antara kedua belah pihak 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan-pernyataan variabel 

Komunikasi yang terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 
Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Komunikasi (X3) 

Item  Skala Jawaban Rata-
rata Sangat 

tidak setuju 
Tidak 
setuju 

Netral  Setuju  Sangat 
setuju 

f % f % F % f % f % 
X3.1 0 0 4 5,9 26 38,2 29 42,6 9 13,2 3.63 
X3.2 1 1,5 4 5,9 24 35,3 29 42,6 10 14,7 3.63 
X3.3 2 2,9 3 4,4 30 44,1 27 39,7 6 8,8 3.47 
X3.4 0 0 2 2,9 17 25 26 38,2 23 33,8 4.03 

Rata-rata item 3.69 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(X3.1) pada variabel Komunikasi (X3) bahwa OABS selalu ramah dan sabar dalam 

memberikan pelayanan menunjukkan hasil bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Pada item ini diperoleh rata-rata 

sebesar 3,63 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden belum menyatakan 

setuju terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa OABS selalu ramah dan 

sabar dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu, OABS harus lebih ramah 

dan sabar kepada siswa kursus dalam melayani setiap kebutuhan yang 
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berhubungan dengan kegiatan kursus demi menjaga komunikasi dengan siswa 

kursus. 

Pernyataan kedua (X3.2) menyatakan bahwa OABS selalu memberikan 

informasi yang dibutuhkan siswa kursus. Dari hasil jawaban responden pada 

Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa diperoleh rata-rata item sebesar 3,63. Sama 

halnya dengan pernyataan pada item X3.1, siswa kursus masih berharap OABS 

lebih baik lagi dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa kursus.  

Sedangkan untuk pernyataan ketiga (X3.3) yang menyatakan bahwa OABS 

selalu menerima kritik dan saran dengan baik, sebagian besar siswa kursus 

menyatakan setuju yaitu sebanyak 27 orang responden. Rata-rata yang diperoleh 

dari item tersebut adalah sebesar 3,47 yang berarti bahwa rata-rata responden 

belum menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan 

responden kurang mendapat tanggapan dari OABS atas kritik dan saran yang 

mereka berikan sehingga mereka menganggap OABS harus lebih tanggap 

terhadap aspirasi siswa kursus yang mereka sampaikan melalui kritik dan saran. 

Untuk pernyataan keempat (X3.4) menyatakan bahwa OABS menyediakan 

fasilitas komunikasi yang memudahkan siswa kursus untuk memperoleh informasi 

(no. telepon, email, dan website). Dari jawaban yang diberikan oleh responden 

dapat diketahui bahwa rata-rata yang diperoleh pada item ini adalah sebesar 4,03. 

Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa OABS telah mampu 

menyediakan fasilitas komunikasi (no. telepon, email, dan website) untuk 

memberikan kemudahan kepada siswa kursus dalam memperoleh informasi yang 

berhubungan dengan OABS. Oleh karena itu, fasilitas komunikasi yang telah 



disediakan oleh OABS harus lebih dimaksimalkan lagi penggunaannya. OABS 

harus mendorong siswa untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel Komunikasi (X3) 

yang terdapat pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa diperoleh rata-rata item 

sebesar 3.69. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

pernyataan dari netral hingga mengarah ke setuju terhadap keempat item 

penyataan pada variabel tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antara siswa kursus dan OABS sudah berjalan cukup lancar. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Penyelesaian Masalah (X4) 

Distribusi jawaban responden untuk pernyataan-pernyataan variabel 

penyelesaian masalah yang terdiri dari 4 pernyataan dapat dilihat pada Tabel 4.9 

berikut: 

Tabel 4.9 
Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Penyelesaian Masalah (X4) 

Item  Skala Jawaban Rata-
rata Sangat 

tidak setuju 
Tidak 
setuju 

Netral  Setuju  Sangat 
setuju 

f % f % F % f % f % 
X4.1 1 1,5 3 4,4 25 36,7 29 42,7 10 14,7 3.65 
X4.2 0 0 10 14,7 25 36,7 28 41,2 5 7,4 3.41 
X4.3 0 0 4 5,9 30 44,1 30 44,1 4 5,9 3.50 
X4.4 0 0 2 2,9 21 30,9 31 45,6 14 20,6 3.84 

Rata-rata item 3.60 
 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui pernyataan pertama (X4.1) pada 

variabel Penyelesaian Masalah (X4) yaitu OABS cepat dan tepat dalam menangani 

setiap permasalahan. Dari jawaban yang diberikan responden yang tertera pada 

Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa rata-rata yang diperoleh dari item tersebut adalah 

sebesar 3,65. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan netral 

dan cenderung hampir setuju bahwa OABS telah cepat dan tepat dalam 
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menangani setiap permasalahan yang ada. Ini merupakan suatu pemberitahuan 

bahwa OABS masih harus lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang timbul. 

Demikian pula dengan pernyataan kedua (X4.2) yang menyatakan bahwa 

OABS memberikan solusi terhadap setiap permasalahan. Dari Tabel 4.9 dapat 

diketahui bahwa dari item pernyataan tersebut diperoleh skor rata-rata sebesar 

3,41. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum menyatakan 

setuju bahwa OABS mampu untuk memberikan solusi terhadap setiap 

permasalahan.  

Pada pernyataan ketiga (X4.3) menyatakan bahwa OABS memberikan 

jaminan untuk menyelesaikan setiap masalah. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada Tabel 4.9 diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden menyatakan setuju 

dan 30 orang responden lain menyatakan netral. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah responden yang menyatakan setuju dan jumlah responden yang 

menyatakan netral adalah seimbang. Sedangkan apabila dilihat dari rata-rata pada 

pernyataan ketiga (X4.3) yaitu sebesar 3.50 sehingga dapat dikatakan bahwa rata-

rata sebagian besar responden memberikan pernyataan netral hingga mengarah ke 

setuju terhadap pernyataan tersebut. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa sebagian besar responden hampir setuju pada pernyataan yang 

menyatakan bahwa OABS menjamin untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dialami oleh siswa kursus yang berhubungan dengan segala kegiatan menyangkut 

OABS 

Pernyataan keempat (X4.4) menyatakan bahwa OABS bertanggungjawab 

atas kesalahan yang dibuat. Dari hasil jawaban responden pada Tabel 4.9, 



diperoleh nilai rata-rata untuk item ini adalah sebesar 3,84. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata responden hampir setuju bahwa OABS bertanggungjawab 

terhadap semua kesalahan yang. 

Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel Komunikasi (X3) 

yang terdapat pada Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa diperoleh rata-rata item 

sebesar 3.60. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan 

pernyataan dari netral hingga mengarah ke setuju terhadap keempat item 

penyataan pada variabel tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa OABS sudah 

cukup mampu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada baik itu yang 

berasal dari pihak OABS sendiri maupun dari siswa kursus. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Kepuasan Pelanggan 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan-pernyataan mengenai 

kepuasan pelanggan yang terdiri dari 4 item pernyataan dapat dilihat pada Tabel 

4.10 berikut: 

Tabel 4.10 
Hasil Jawaban Responden untuk Variabel Kepuasan Siswa Kursus (Y) 

Item  Skala Jawaban Rata-
rata Sangat 

tidak setuju 
Tidak 
setuju 

Netral  Setuju  Sangat 
setuju 

f % f % F % f % f % 
Y1.1 0 0 2 2,9 22 32,3 29 42,7 15 22,1 3.84 
Y1.2 2 2,9 3 4,4 22 32,4 35 51,5 6 8,8 3.59 
Y1.3 0 0 6 8,8 29 42,6 28 41,2 5 7,4 3.47 
Y1.4 2 2,9 5 7,4 33 48,5 21 30,8 7 10,3 3.38 

Rata-rata item 3.57 
 

 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa untuk pernyataan pertama 

(Y1.1) menyatakan bahwa OABS memberikan pelayanan yang memuaskan. Dari 

hasil jawaban responden pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa skor rata-rata 
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untuk item ini adalah sebesar 3,84. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

responden menyatakan netral namun hampir setuju bahwa OABS telah mampu 

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi siswa kursus. Oleh karena itu, 

pelayanan yang diberikan oleh OABS harus lebih ditingkatkan agar sesuai dengan 

harapan siswa kursus. 

 Pernyataan kedua (Y1.2) menyatakan bahwa OABS mampu memenuhi 

harapan siswa kursus. Pada Tabel 4.10 dapat diketahui skor rata-rata untuk item 

ini adalah 3,59. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden masih belum 

menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa OABS telah mampu memenuhi 

harapan siswa kursus. Oleh karena itu, OABS harus lebih mendekatkan diri 

dengan siswa kursus untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh 

siswa kursus sehingga OABS dapat melakukan pembenahan secara terus menerus 

demi memenuhi harapan siswa kursus. 

 Pada pernyataan ketiga (Y1.3) menyatakan bahwa Siswa kursus akan  

merekomendasikan OABS kepada orang lain. Berdasarkan hasil jawaban 

responden pada Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa skor rata-rata untuk item ini 

adalah sebesar 3,38. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden belum 

sepenuhnya menyatakan setuju untuk merekomendasikan OABS kepada orang 

lain. 

 Dari keseluruhan item-item pernyataan dalam variabel Kepuasan 

Pelanggan (Y) pada Tabel 4.10 diperoleh rata-rata item sebesar 3,57 yang 

menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan netral hingga setuju pada 

keempat item pada variabel Kepuasan Siswa Kursus tersebut. 

  



4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 
4.4.1 Uji Validitas 
 

Uji validitas dilakukan sebelum seorang peneliti melakukan penelitian. 

Tujuan dilakukannya uji validitas adalah untuk mengetahui keabsahan antara 

konsep dengan kenyataan empiris. Valid atau tidaknya suatu instrument penelitian 

dapat diketahui dengan membandingkan indeks Correlation Product Moment 

Pearson dengan level signifikansi 5% (0,05) dan nilai r (koefisien korelasi). 

Instrument yang valid berarti instrument tersebut sesuai jika digunakan dalam 

mengukur variabel dalam penelitian ini. 

Pengujian validitas yang dihasilkan program SPSS dapat dilihat pada 

Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Uji Validitas 

Variabel  Item  Validitas  Keterangan  
Pearson 

Korelasi (r) 
Sig  

Kepercayaan (X1) X1.1 0.676 0.000 Valid  
X1.2 0.723 0.000 Valid 
X1.3 0.729 0.000 Valid 
X1.4 0.720 0.000 Valid 

Komitmen (X2) X2.1 0.745 0.000 Valid 
X2.2 0.649 0.000 Valid 
X2.3 0.708 0.000 Valid 
X2.4 0.808 0.000 Valid 

Komunikasi (X3) X3.1 0.554 0.000 Valid 
X3.2 0.761 0.000 Valid 
X3.3 0.645 0.000 Valid 
X3.4 0.732 0.000 Valid 

Penyelesaian 
Masalah (X4) 

X4.1 0.701 0.000 Valid 
X4.2 0.711 0.000 Valid 
X4.3 0.612 0.000 Valid 
X4.4 0.671 0.000 Valid 

Kepuasan Siswa 
Kursus (Y) 

Y1.1 0.743 0.000 Valid 
Y1.2 0.749 0.000 Valid 
Y1.3 0.843 0.000 Valid 
Y1.4 0.838 0.000 Valid 

 Sumber: Data primer diolah, 2010 



 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 

semua item pernyataan < 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item yang 

digunakan dalam penelitian telah valid. Oleh karena itu, hasil jawaban dari 

kuesioner dalam penelitian ini dapat diproses untuk dilakukan pengujian lebih 

lanjut. 

 
4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat 

ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif 

konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

Hasil Uji Reliabilitas pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 

4.12 berikut: 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Keterangan 
Kepercayaan (X1) 0,675 Reliabel 
Komitmen (X2) 0,702 Reliabel 

Komunikasi (X3) 0,602 Reliabel 
Penyelesaian Masalah (X4) 0,601 Reliabel 
Kepuasan Siswa Kursus (Y) 0,802 Reliabel 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa semua item variabel 

mempunyai koefisien Alpha lebih besar dari 0,6. Dengan demikian item 

pernyataan untuk semua variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 
4.5.1 Uji Normalitas 
 

Uji normalitas dilakukan agar suatu persamaan regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi kepuasan siswa kursus dengan variabel bebasnya. Selain itu, uji 

Sumber: Data primer diolah, 2010 



normalitas juga dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dari persamaan 

regresi menyebar normal atau tidak. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal 

probability plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika 

data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mngikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Gambar 4.3 
Hasil Uji Normalitas 

 

 

 Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa model regresi telah 

memnuhi uji asumsi normalitas karena terlihat ploting data residual (titik-titik) 

menyebar berhimpit disekitar garis diagonal.  

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
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(independent). Apabila antar variabel bebas terjadi korelasi, maka hal itu berarti 

terdapat problem multikolinearitas karena model regresi yang baik seharusnyan 

tidak terjadi korelasi diantara variabel babasnya. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

penelitian ini adalah menggunaka Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF). 

Jika VIF >10 dan nilai tolerance >1, maka variabel bebas tersebut mempunyai 

persoalan multikolinearitas dengan variable bebas lainnya. Sebaliknya, apabila 

VIF<10 dan nilai tolerance <1 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan  
Kepercayaan (X1) 0,785 1,274 Non Multikolinearitas 
Komitmen (X2) 0,911 1,098 Non Multikolinearitas 
Komunikasi (X3) 0,822 1,216 Non Multikolinearitas 
Penyelesaian Masalah (X4) 0,833 1,200 Non Multikolinearitas 

 
 

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa semua 

variabel tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini terbukti dari nilai VIF dari semua 

variabel <10 dan nilai tolerance dari semua variabel <1, maka asumsi tidak terjadi 

multikolinearitas telah terpenuhi.   

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dipergunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Apabila residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Salah 

satu cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dapat dilakukan dengan 

Sumber: Data primer diolah, 2010



melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik pada 

grafik membentuk suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar, dan 

menyempit) maka mengindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas. Akan 

tetapi, jika titik-titik memiliki poal yang tidak teratur atau titik-titik tersebut 

menyebar di atas dan di bawah angak 0 (nol) pada sumbu Y, maka hal ini 

mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas atau yang sering disebut 

homoskedastisitas. Garfik scatterplot pada penelitian ini pada penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 4.4 berikut: 

Gambar 4.4 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar 4.4 diatas adapat dilihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak 

membentuk pola tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk 

dipakai memprediksi pengaruh Relatinoship Marketing (X) yang terdiri dari 4 

variabel terhadap Kepuasan Siswa Kursus (Y) pada On Air Broadcasting School. 

 

Sumber: Data primer diolah, 2010



4.6 Hasil Analisis Data 
4.6.1 Hasil Analisis Linier Berganda 

Perhitungan regresi linier brganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

hubungan antara variabel terikat (dependent) yaitu kepuasan pelanggan (Y) 

dengan variabel bebas (independent) yaitu Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), 

Komunikasi (X3), dan Penyelesaian Masalah (X4) yang dijelaskan dalam Tabel 

4.14 berikut: 

Tabel 4.14 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variable  Standardized 
Coefficient 

(Beta) 

T Hitung Sig t Keterangan 

(Constant)  -1.065 0.291  
Kepercayaan (X1) 0.268 2.586 0.012 Signifikan 
Komitmen (X2) 0.119 1.235 0.221 Tidak signifikan 

Komunikasi (X3) 0.392 3.867 0.000 Signifikan 
Penyelesaian Masalah 

(X4) 
0.210 2.085 0.041 Signifikan  

t Tabel                          =    1.998 
R                                  =    0.684 
R Square                      =    0.468 
Adjusted R-Square      =    0.435 

F hitung                   =  13.870 
Sig F                        =  0.000 
F Tabel                    =   2.52 
 

 
 

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal yang pengukurannya 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi orang atau kelompok. Dalam standardized regression, 

ukuran variabel atau ukuran jawaban telah disamakan. Adapun persamaan regresi 

yang digunakan adalah:   

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Y = 0,268 X1 + 0,119 X2 + 0,392 X3 + 0,210 X4 

Dimana : 

 X1 : Kepercayaan 

X2 : Komitmen  

Sumber: Data primer diolah, 2010



X3 : Komunikasi 

X4 : Penyelesaian Masalah 

Y : Kepuasan Siswa Kursus 

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa: 

Y = Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepuasan Siswa Kursus 

yang nilainya akan diprediksi oleh variabel Kepercayaan (X1), Komitmen 

(X2), Komunikasi (X3), dan Penyelesaian Masalah (X4). 

b1 = Koefisien regresi variabel Kepercayaan (X1) sebesar 0,268 dan memiliki 

tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

Kepuasan Siswa Kursus (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila 

Kepercayaan meningkat, maka Kepuasan Siswa Kursus juga akan 

meningkat. Begitu pula jika sebaliknya apabila Kepercayaan menurun, maka 

Kepuasan Siswa Kursus juga akan ikut menurun. Variabel Kepercayaan 

memiliki sig t < 0,05 yang menunjukkan variabel ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Kepuasan Siswa Kursus.  

b2 = Koefisien regresi variabel Komitmen (X2) sebesar 0,119 dan memiliki tanda 

positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

Kepuasan Siswa Kursus (Y) dan memiliki hubungan searah. Apabila 

Komitmen OABS terhadap siswa kursus ditingkatkan, maka Kepuasan Siswa 

Kursus juga akan ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila kualitas 

komitmen dari OABS kepada siswa kursus menurun, maka Kepuasan Siswa 

Kursus juga akan ikut mengalami penurunan. Akan tetapi, variabel 

Komitmen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan 

Siswa Kursus karena Sig t > 0,005, yakni sebesar 0,130. 



b3 = koefisien regresi variabel Komunikasi (X3) sebesar 0,392 dan memiliki tanda 

positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

Kepuasan Siswa Kursus (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila 

variabel Komunikasi meningkat, maka Kepuasan Siswa Kursus juga akan 

ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila komunikasi antara OABS dan 

siswa kursus menurun, maka kepuasan siswa kursus juga akan mengalami 

penurunan. Variabel Komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kepuasan Siswa Kursus karena Sig t < 0,005, yakni sebesar 0.000. 

b4= koefisien regresi variabel Penyelesaian Masalah (X4) sebesar 0,210 dan 

memiliki tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh 

terhadap Kepuasan Siswa Kursus (Y) dan memiliki hubungan yang searah. 

Ketika variabel Penyelesaian Masalah meningkat, maka Kepuasan Siswa 

Kursus juga akan mengalami peningkatan, begitu pula jika terjadi penurunan 

pada variabel Penyelesaian Masalah akan membuat Kepuasan Siswa Kursus 

juga mengalami penurunan. Variabel Penyelesaian Masalah memiliki Sig t < 

0,005 yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan siswa kursus.  

 

4.7 Hasil Pengujian Hipotesis 
4.7.1 Uji F (Uji Simultan) 
 

Hasil pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah keempat 

variabel bebas yang terdiri dari: Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi 

(X3), dan Penyelesaian Masalah (X4) mempunyai pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan Siswa Kursus (Y).  

 



Tabel 4,15 
Tabel Hasil Uji F (Uji Simultan) 

No Hipotesis Nilai Status 

1 Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama (simultan) 
dari variabel Kepercayaan (X1), 
Komitmen (X2), Komunikasi (X3), 
Penyelesaian Masalah  (X4) 
terhadap Kepuasan Siswa Kursus 
(Y) 

F hitung : 13,870 
Sig, F  : 0,000 
F tabel   : 2,52 

H1 diterima/H0 
ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2010 

 Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan Fhitung dengan Ftabel, 

Hasil pengujian pada tabel 4.15. diatas menunjukkan nilai Fhitung sebesar 13,870 

(signifikansi F= 0,000) sedangkan nilai Ftabel adalah sebesar 2,52 Jadi Fhitung>Ftabel 

(13,870>2,52) atau Sig F < 5% (0,000<0,05), Artinya bahwa secara bersama-sama 

(simultan) variabel Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), 

Penyelesaian Masalah (X4) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepuasan 

Siswa Kursus  (Y), Dengan demikian hipotesis pertama yang menduga bahwa 

variabel Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), Penyelesaian 

Masalah (X4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepuasan Siswa 

Kursus (Y) On Air Broadcasting School dapat diterima. 

4.7.2 Uji t (Uji Parsial) 

Untuk menguji hipotesis kedua maka digunaka uji t yaitu untuk 

mengetahui signifikansi dari variabel bebas secara parsial atau individual terhadap 

variabel terikat, Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan ttabel dengan 

thitung, Variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial apabila thitung > ttabel atau sig, t < 0,05, Berikut ini adalah tabel yang 

menunjukkan hasil Uji t : 

 



Tabel 4.16 
Tabel Hasil Uji t (Uji Parsial) 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel Kepercayaan (X1) berpengaruh 
secara signifikan terhadap Kepuasan 
Siswa Kursus (Y) 

t hitung  : 2,586 
Sig t : 0,012 
t tabel : 1,998 

 
H1 diterima / H0 ditolak 

Variabel Komitmen (X2) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kepuasan Siswa Kursus (Y) 

t hitung : 1,235 
Sig t : 0,221 
t tabel : 1,998 

 
H1 ditolak / H0 diterima 

Variabel Komunikasi (X3) berpengaruh 
secara signifikan terhadap Kepuasan 
Siswa Kursus (Y) 

t hitung : 3,867 
Sig t : 0,000 
t tabel : 1,998 

 
H1 diterima / H0 ditolak 

Variabel Penyelesaian Masalah (X4) 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
Kepuasan Siswa Kursus (Y) 

t hitung : 2,586 
Sig t : 0,012 
t tabel : 1,998 

 
H1 diterima / H0 ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2010 

Dari hasi perhitungan, diperoleh ttabel sebesar 1,998 hasil selengkapnya 

mengenai perbandingan antara ttabel dengan thitung masing-masing variabel dapat 

dilihat pada tabel 4.16.  Tabel 4.16 menunjukan bahwa seluruh variabel atribut 

produk dalam penelitian ini mempunyai nilai thitung lebih besar daripada ttabel, hal 

ini menunjukkan bahwa seluruh variabel atrubut produk secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian phonsel merek 

Blackberry di Kota Malang. Dengan demikian hipotesis kedua yang menduga 

bahwa variabel Kepercayaan (X1), Komitmen (X2), Komunikasi (X3), 

Penyelesaian Masalah (X4) berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap 

kepuasan siswa kursus On Air Broadcasting School tidak dapat diterima 

dikarenakan ada satu variabel yang secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan siswa kursus On Air Broadcasting School. 

 

 



4.7.3 Uji Dominan 

 Diketahui dari nilai standardized coefficients (beta), nilai  standardized 

coefficients (beta) menunjukkan bahwa variabel Komunikasi (X3) memiliki nilai 

terbesar dibandingkan ketiga variabel bebas lainnya yaitu 0,392. Dengan demikian 

variabel Komunikasi (X3) adalah variabel yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap Kepuasan Siswa Kursus (Y). 

 

4.8 Pembahasan Penelitian 
 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel independen (yang terdiri dari kepercayaan, 

komitmen, komunikasi, dan penyelesaian masalah) terhadap variabel dependen 

(kepuasan siswa kursus). 

 Hasil dari regresi linear berganda yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa variabel relationship marketing yang terdiri dari kepercayaan, komitmen, 

komunikasi, dan penyelesaian masalah secara bersama-sama atau simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif atau searah dengan kepuasan 

pelanggan. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel relationship marketing tersebut 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan tingkat hubungan yang kuat 

sebesar 0,684. Variabel independent tersebut mampu menjelaskan variabel 

dependen sebesar  0,435 atau 43,5% sedangkan sisanya sebesar 56,5% 

dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. 

Pada pengujian secara parsial, hanya ada satu variabel yang tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan siswa kursus yakni variabel komitmen 

sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu: kepercayaan, komunikasi, dan 



penyelesaian masalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

siswa kursus. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama yang terjalin antara siswa 

kursus dan pihak OABS hanya berlangsung selama 3 bulan sehingga siswa kursus 

tidak begitu mementingkan komitnen yang tinggi. Padahal apabila dilihat dari 

Tabel 4.7 dapat kita ketahui bahwa item-item pada variabel ini memiliki nilai 

yang relatif lebih tinggi dibandingkan nilai jawaban pada ketiga variabel lain. Hal 

ini berarti rata-rata responden telah menyatakan setuju bahwa OABS telah  

membangun komitmen yang tinggi dengan siswa kursus. Akan tetapi meskipun 

OABS telah membangun komitmen yang tinggi, hal itu tetap tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan siswa kursus karena komitmen dianggap tidak terlalu 

penting dalam kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak. Siswa kursus 

merasa bahwa hubungan yang akan terjalin dengan OABS hanyalah bersifat 

sementara karena setelah kursus berakhir dalam waktu 3 bulan, tidak perlu lagi 

terjalin hubungan antara siswa kursus dan OABS. Oleh karena itu, pihak OABS 

harus melakukan evaluasi kembali pada usaha untuk menciptakan komitmen yang 

tinggi dengan siswa kursus karena komitmen akan memotivasi kedua belah pihak 

untuk senantiasa bekerjasama. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan 

dengan lebih baik lagi dan lebih profesional lagi dalam memberikan pelayanan 

kepada siswa kursus misalnya dengan tidak membeda-bedakan siswa kursus dan 

memberikan pelayanan yang sama kepada setiap siswa kursus tanpa memandang 

status sosial, status ekonomi, maupun tingkat kecerdasan. 

Variabel komunikasi memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan siswa 

kursus. Hal ini dikarenakan kursus kepenyiaran radio merupakan sebuah 

perusahaan jasa yang tingkat keterkaitan antara penyedia jasa dengan 



konsumennya sangatlah tinggi. Dalam memproduksi jasa, konsumen dan 

produsen tidak dapat dipisahkan sehingga hal ini membuat komunikasi menjadi 

sangatlah penting. Komunikasi yang buruk dapat membuat hubungan antara pihak 

OABS dengan siswa kursus menjadi tidak baik karena kesalahpahaman seringkali 

dapat membuat hubungan antar dua belah pihak menjadi terganggu.  Variabel 

komunikasi pada penelitian ini memiliki pengaruh yang positif dan searah. 

Artinya apabila OABS ingin meningkatkan kepuasan siswa kursusnya, maka 

komunikasi dengan siswa kursus juga harus lebih ditingkatkan lagi.  

Pada variabel kepercayaan menyatakan apabila kedua belah pihak, dalam 

hal ini OABS dengan siswa kursus, saling mempercayai maka keduanya akan 

terdorong untuk senantiasa menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. 

Sebaliknya, apabila kepercayaan itu tidak ada maka akan timbul konflik dan 

ketidakpastian hingga akhirnya menyebabkan jalinan kerjasama yang diharapkan 

lama kelamaan akan runtuh dengan sendirnya. 

Variabel penyelesaian masalah juga memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif atau searah dengan kepuasan siswa kursus. Hal ini berarti bahwa 

apabila OABS mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi 

oleh siswa kursus dengan berusaha untuk memberikan solusi, maka kepuasan 

siswa kursus juga akan ikut meningkat secara signifikan.  

4.9 Implikasi Kebijakan 

Keempat variabel ini diketahui bahwa memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam mempengaruhi kepuasan siswa kursus OABS, implikasi kebijakan dari 

keempat variabel tersebut adalah : 



1. Kepercayaan menjadi salah satu faktor yang krusial dalam setiap relasi 

atau hubungan kerjasama yang terjalin. Kepercayaan menjadi begitu 

penting karena kepercayaan dapat terjadi  bila satu pihak percaya penuh 

pada integritas dan kehandalan (reliability) dari partnernya. Untuk itu, 

OABS harus meningkatkan kepercayaan siswa kursus, dengan 

meningkatkan tanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan, 

memberikan informasi secara jujur, dan senantiasa bersedia menerima 

keluhan yang disampaikan dengan sikap yang positif dan menjadikannya 

sebagai suatu koreksi agar dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel komitmen 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan siswa kursus OABS, 

akan tetapi secara parsial variabel kepercayaan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan siswa kursus OABS. Padahal 

berdasarkan jawaban responden untuk variabel komitmen, rata responden 

menjawab setuju bahwa OABS telah mampu membangun komitmen yang 

tinggi dengan siswa kursus dengan senantiasa menjaga hubungan baik, 

melayani dengan sebaik mungkin, meminimalisasi kesalahan, dan selalu 

bersikap profesional. Oleh karena itu, OABS sebaiknya lebih mendekatkan 

diri lagi kepada siswa kursus agar pihak OABS mengetahui mengapa 

komitmen menjadi tidak begitu penting bagi siswa kursus sehingga tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan mereka. 

3. Dalam penelitian ini, komunikasi merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap kepuasan siswa kursus. Komunikasi 

merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, baik secara 



lisan maupun tulisan. Komunikasi dapat membuat dua belah pihak saling 

berekspresi dan menyampaikan keinginan masing-masing sehingga kedua 

belah pihak dapat saling mendengar dan mengerti apa yang diinginkan dan 

diharapkan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lainnya . Hal ini pula 

yang terjadi pada OABS dan siswa kursusnya, komunikasi menjadi sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan siswa kursus karena 

dengan adanya komunikasi yang lancar antar kedua belah pihak akan 

membuat masing-masing pihak mengetahui apa yang diinginkan oleh 

pihak lainnya. OABS menjadi mengerti apa yang sebenarnya diinginkan 

oleh siswa kursus dan apa yang mereka butuhkan melalui penyampaian 

kritik dan saran yang disampaikan oleh siswa kursus terhadap OABS dan 

pemberian informasi dan alat komunikasi yang dilakukan oleh pihak 

OABS agar komukasi yang terjalin semakin lancar. 

4. Pada hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel penyelesaian 

masalah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan siswa 

kursus. Akan tetapi pada hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa 

rata-rata responden masih belum menyatakan setuju pada keempat item 

pernyataan pada variabel tersebut. Hal ini berarti bahwa OABS dianggap 

masih belum sepenuhnya mampu untuk menyelesaikan setiap 

permasalahan yang dialami oleh siswa kursus. Oleh karena itu, OABS 

harus lebih berusaha untuk sapat membantu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapai oleh siswa kursus dengan cara berusaha sebisa mungkin 

untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa 

kursus serta bertanggung jawab apabila pihak OABS melakukan kesalahan 



yang merugikan siswa kursus. Hal ini perlu dilakukan karena tingkat 

kepuasan dari siswa kursus juga dipengaruhi oleh kemampuan dari OABS 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa kursus. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan pada penelitian ini 

berbeda dengan hasil yang diperoleh dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sandra (2005). Pada penelitian ini variabel yang memiliki 

pengaruh dominan adalah variabel komunikasi, sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Sandra variabel yang berpengaruh secara dominan adalah 

kepercayaan. Pada dasarnya, setiap perusahaan jasa dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya selalu membutuhkan komunikasi. Komunikasi yang lancar akan 

mendukung terjalinnya kerjasama yang lebih baik antar kedua belah pihak yakni 

penyedia jasa dan konsumennya. Hal ini pula yang terjadi pada OABS. 

Komunikasi menjadi variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap 

kepuasan siswa kursus. Hal ini tentu saja terjadi mengingat intensitas hubungan 

antara pihak OABS dan siswa kursus sangatlah tinggi. Siswa kursus mengikuti 

kursus 2 kali pertemuan dalam seminggu sehingga mereka akan sering 

berhubungan dengan pihak OABS. Hal ini akan menyebabkan komunikasi 

menjadi sangatlah penting dan sangat diperhatikan oleh siswa kursus. komunikasi 

juga penting untuk perusahaan jasa lain seperti bank. Para nasabah juga 

memerlukan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan pelayanan 

yang diberikan oleh pihak bank sehingga nasabah dapat mengetahui keuntungan 

dan kerugian apa saja yang mungkin mereka peroleh jika mereka bekerjasam 

dengan bank tersebut. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Sandra 

variabel yang berpengaruh secara dominan adalah kepercayaan. Ini terjadi 



kepercayaan menjadi pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk 

menabung atau menginvestasikan sejumlah dana yang mereka miliki kepada 

sebuah bank tertentu. Hal ini dikarenakan menyangkut keamanan uang yang 

mereka titipkan pada bank tersebut. Seseorang yang menabung di bank harus 

memiliki rasa percaya bahwa uang yang mereka titipkan di bank tersebut dapat 

dijamin keamanannya oleh bank yang bersangkutan Oleh karena itulah 

kepercayaan akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan anlisis uji F yang dilakukan terhadap relationship marketing 

yang meliputi kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penyelesaian 

masalah, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan siswa kursus. 

2. Berdasarkan analisis uji t yang dilakukan terhadap variabel kepercayaan, 

komunikasi, dan penyelesaian masalah, secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan siswa kursus, sedangkan 

untuk variabel komitmen secara parsial tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan siswa kursus. 

3. Variabel komunikasi memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepuasan 

siswa kursus. 

5.2  Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat disampaikan berkenaan dengan hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya OABS lebih memperhatikan lagi dalam penerapan relationship 

marketing untuk menjadikannya sebagi salah satu perhatian utama dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kepuasan siswa kursus serta 

menjadikannya acuan strategi di masa yang akan datang. OABS juga harus 



memberikan perhatian yang lebih lagi kepada siswa kursus dengan cara 

meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih cepat dalam merespon keluhan 

siswa kursus. 

2. Peningkatan variabel-variabel tersebut juga harus diikuti dengan dengan 

peningkatan komunikasi karena komunikasi merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh secara dominan terhadap kepuasan siswa kursus. 

Dengan lebih ditingkatkannya komunikasi, maka OABS akan lebih 

memahami apa yang diinginkan oleh siswa kursus sehingga OABS dapat 

memberikan apa yang diharapkan siswa kursus. 

3. Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel komitmen terhadap 

kepuasan siswa kursus hendaknya membuat OABS lebih meningkatkan 

hubungan baik dengan siswa kursus serta memegang komitmen untuk 

selalu berusaha meminimalisasi kesalahan dalam melakukan pelayanan 

agar siswa kursus tidak merasa dikecewakan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya apabila ingin melakukan penelitian yang sama 

hendaknya mengambil populasi dari periode satu tahun penuh atau lebih 

dari itu, karena populasi siswa yang aktif saja cenderung sedikit 

jumlahnya. Hal ini dikarenakan mobilitas keluar masuknya siswa kursus di 

OABS sangatlah cepat yakni lamanya kursus hanya 3 bulan dan setiap 

bulan dibuka pendaftaran siswa baru sehingga tiap bulannya juga ada 

siswa yang diluluskan. 
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KUESIONER 
 

Yth. Siswa Kursus On Air Broadcasting School (OABS) Malang 

di 

Tempat 

 

Dengan hormat,  

 Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang berjudul “PENGARUH 

RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP KEPUASAN SISWA KURSUS 

(Studi pada On Air Broadcasting School (OABS) Malang).”, saya selaku 

peneliti mengharapkan bantuan Saudara untuk meluangkan waktu guna menjawab 

pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. 

 Mengingat penelitian ini semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan 

akademik, maka saya sangat mengharapkan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai 

dengan pendapat Saudara. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya akan 

menjamin kerahasiaan identitas Saudara  dan isi dari kuesioner tersebut. 

 Atas kerjasama dan bantuan Saudara, saya mengucapkan terima kasih. 

 

                Hormat saya, 

       

 

              Kiki Meiriyanti Nurmilasari 

 

Identitas Penulis Penelitian 

 Nama  : Kiki Meiriyanti Nurmilasari 

 NIM  : 0610220126 

 Fakultas : Ekonomi 

 Jurusan : Manajemen 

 Konsentrasi : Pemasaran 

PENELITIAN SKRIPSI 
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA No. Responden: 



 

 

 

Bagian I 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama  : 

 

2. Jenis kelamin  

      Laki-laki 

      Perempuan 

3. Umur    

      15-20 tahun 

      20-25 tahun 

4. Lama menjadi siswa kursus 

      Kurang dari 1 bulan 

      1 bulan 

      2 bulan 

      Lebih dari 2 bulan 

5. Pekerjaan Saudara saat ini 

      PNS 

      Pegawai Swasta 

      Wiraswasta 

      TNI/POLRI 

      Mahasiswa/Pelajar 

      Lainnya (sebutkan)……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: Isilah dengan lengkap dan berilah tanda check (√) pada jawaban yang  

Saudara anggap paling benar. 



Petunjuk: Berilah tanda check (√) pada jawaban yang Saudara pilih sesuai tingkat 

persetujuan Saudara terhadap pernyataan-pernyataan berikut. 

 
 
Bagian II 

Bagian II merupakan pernyataan yang berkaitan dengan variabel relationship 

marketing terhadap kepuasan siswa kursus On Air Broadcasting School (OABS) 

Malang. 

Keterangan: 

Jawaban Sangat Setuju   (SS) : diberi skor 5 

Jawaban Setuju    (S) : diberi skor 4 

Jawaban Netral    (N) : diberi skor 3 

Jawaban Tidak Setuju   (TS) : diberi skor 2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju  (STS) : diberi skor 1 

 

A. Kepercayaan (X1): 

No. Pernyataan SS S N TS STS

1. OABS bertanggung jawab atas pelayanan 

yang diberikan 

     

2. Informasi yang diberikan oleh OABS sesuai 

dengan kualitas pelayanannya 

     

3. OABS selalu jujur dalam menyampaikan 

setiap informasi 

     

4. OABS bersungguh-sungguh dalam 

menanggapi setiap keluhan siswa kursus 

     

 

B. Komitmen (X2): 

  Pernyataan SS S N TS STS

1. OABS selalu menjaga hubungan baik 

dengan siswa kursus 

     

2.  OABS melayani dengan sebaik mungkin      

3. OABS selalu berusaha memimalisasi 

kesalahan 

     



4. OABS selalu profesional dalam memberikan 

pelayanan 

     

 

C. Komunikasi (X3) 

No.  Pernyataan SS S N TS STS

1. OABS melayani dengan ramah dan sabar      

2. OABS memberikan informasi yang 

dibutuhkan siswa kursus 

     

3. OABS menerima saran dan kritik dengan 

baik 

     

4. OABS menyediakan fasilitas komunikasi 

yang memudahkan siswa kursus untuk 

memperoleh informasi (no. telepon, email, 

dan website) 

     

 

D. Penyelesaian Masalah (X4) 

No. Pernyataan SS S N TS STS

1. OABS cepat dan tepat dalam menangani 

setiap masalah 

     

2. OABS memberikan solusi untuk setiap 

permasalahan 

     

3. OABS memberikan jaminan waktu untuk 

menyelesaikan setiap permasalahan  

     

4. OABS bertanggungjawab atas setiap 

kesalahan yang diperbuat  

     

 

E. Kepuasan Siswa Kursus (Y1) 

No. Pernyataan SS S N TS STS

1. OABS memberikan pelayanan yang 

memuaskan  

     

2. Pelayanan yang diberikan oleh pihak   

OABS mampu memenuhi harapan siswa 

kursus 

     



3. Siswa kursus merekomendasikan OABS 

kepada orang lain 

     

4. Citra OABS mampu memotivasi siswa 

kursus untuk terus menggunakan jasa yang 

ditawarkan oleh OABS 

     

 
 

Terima Kasih 
Atas Kerjasama Saudara 



no 
Jns. 

Klmin umur Lama x1.1 x1.2 x1.3 x1.4 X1 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 X2 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 X3 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 X4 y1.1 y1.2 y1.3 y1.4 Y 
1 2 1 1 4 5 4 3 16 5 3 4 5 17 2 3 4 5 14 4 4 4 4 16 3 4 3 2 12 
2 2 1 1 4 5 4 4 17 5 4 4 5 18 3 3 4 5 15 3 3 4 5 15 3 3 3 4 13 
3 2 2 1 4 5 3 4 16 4 4 4 4 16 3 4 4 5 16 3 3 4 4 14 4 3 3 4 14 
4 2 1 1 3 4 2 2 11 5 4 5 5 19 2 3 3 5 13 4 4 3 5 16 3 4 2 2 11 
5 2 1 1 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 3 3 3 3 12 4 3 4 3 14 
6 2 1 1 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 
7 2 1 1 2 2 1 3 8 4 4 4 4 16 3 4 3 5 15 3 3 3 3 12 2 1 3 3 9 
8 2 1 2 3 3 4 4 14 4 2 4 4 14 3 5 3 5 16 3 3 5 4 15 3 4 4 3 14 
9 2 1 2 3 3 4 3 13 5 4 3 5 17 3 4 4 5 16 4 4 4 5 17 3 4 3 3 13 

10 1 1 2 3 3 3 4 13 4 5 3 4 16 3 3 4 4 14 2 2 3 3 10 3 3 4 4 14 
11 2 1 2 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 4 3 4 4 15 3 3 4 5 15 4 3 4 4 15 
12 1 1 2 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14 4 3 3 4 14 3 3 3 5 14 4 3 3 4 14 
13 2 1 2 5 5 4 4 18 5 3 4 5 17 5 4 4 5 18 4 4 4 5 17 5 4 4 5 18 
14 2 2 2 5 5 5 5 20 2 4 3 2 11 5 5 5 5 20 5 5 3 4 17 5 5 5 5 20 
15 2 2 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 4 3 4 3 14 2 2 3 4 11 4 3 4 3 14 
16 2 2 2 3 3 3 2 11 4 4 4 4 16 3 3 2 3 11 4 4 5 4 17 3 3 2 3 11 
17 2 1 2 4 4 3 3 14 4 1 5 4 14 4 3 3 3 13 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 
18 2 1 2 4 4 4 3 15 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 3 4 4 5 16 4 4 3 3 14 
19 1 1 2 3 3 2 2 10 3 5 2 3 13 4 1 1 3 9 1 2 3 3 9 3 2 2 1 8 
20 1 1 2 4 4 4 3 15 4 2 3 4 13 3 3 4 4 14 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 
21 1 1 2 5 3 3 4 15 5 4 3 5 17 4 4 3 4 15 3 4 4 4 15 5 3 3 4 15 
22 2 1 2 4 4 4 3 15 4 5 1 4 14 4 2 3 4 13 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 
23 2 1 2 4 4 3 4 15 4 4 5 4 17 5 3 4 5 17 4 2 3 4 13 4 4 3 4 15 
24 2 3 2 4 4 4 4 16 5 3 3 5 16 4 3 2 4 13 4 4 3 4 15 3 3 4 3 13 
25 2 1 3 4 3 3 3 13 2 3 3 2 10 3 4 3 3 13 3 3 2 3 11 3 1 2 1 7 
26 2 1 3 5 2 5 2 14 5 4 5 4 18 4 3 3 4 14 3 4 4 3 14 5 3 4 4 16 



27 2 1 3 5 5 4 5 19 4 5 3 5 17 3 3 3 3 12 5 4 4 5 18 5 4 4 4 17 
28 2 1 3 3 5 4 5 17 3 2 2 2 9 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 3 2 2 2 9 
29 2 1 3 4 3 4 3 14 3 3 3 3 12 2 2 3 2 9 5 3 4 5 17 3 3 3 3 12 
30 2 1 3 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 5 5 3 5 18 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 
31 2 1 3 5 4 3 4 16 5 4 4 3 16 4 4 4 4 16 3 2 3 3 11 5 4 4 3 16 
32 2 1 3 2 4 4 4 14 5 4 4 3 16 3 3 4 3 13 4 3 3 4 14 5 4 4 3 16 
33 1 1 3 4 4 3 5 16 4 4 4 3 15 4 4 3 4 15 3 4 2 3 12 4 4 4 3 15 
34 2 1 2 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 2 2 3 2 9 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 
35 2 2 2 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 3 3 1 3 10 2 3 4 2 11 3 4 3 3 13 
36 2 1 2 4 5 3 4 16 4 5 3 4 16 3 3 4 3 13 4 5 3 4 16 4 5 3 4 16 
37 1 2 2 4 3 4 5 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 3 4 15 
38 1 1 2 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 4 3 4 15 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 
39 1 1 2 3 4 3 4 14 5 4 5 4 18 4 4 2 4 14 4 3 4 3 14 4 3 4 3 14 
40 2 1 2 4 3 3 4 14 4 5 3 5 17 5 5 3 5 18 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 
41 2 1 2 4 4 3 5 16 5 3 4 3 15 5 5 3 5 18 5 4 4 3 16 5 4 4 3 16 
42 2 3 2 4 4 4 4 16 5 4 3 4 16 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 
43 2 1 2 3 3 3 5 14 4 3 5 3 15 3 3 3 3 12 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 
44 2 1 2 4 5 5 3 17 4 2 3 2 11 3 4 5 5 17 4 4 5 5 18 4 4 5 5 18 
45 2 1 2 5 4 3 5 17 4 5 5 5 19 4 5 4 3 16 5 5 4 3 17 5 5 4 3 17 
46 2 1 2 4 4 5 3 16 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 4 3 3 4 14 5 4 4 5 18 
47 2 1 2 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 5 4 3 4 16 4 2 3 4 13 3 4 3 4 14 
48 2 1 2 4 5 5 4 18 2 3 3 3 11 3 4 4 5 16 3 4 4 4 15 5 4 4 5 18 
49 1 1 2 4 4 4 3 15 5 5 5 5 20 3 5 5 4 17 3 5 5 4 17 5 5 5 4 19 
50 1 1 2 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 3 5 5 5 18 4 4 4 5 17 4 5 5 5 19 
51 2 2 2 5 3 3 5 16 4 5 5 5 19 3 4 4 4 15 4 3 3 5 15 4 4 4 4 16 
52 2 2 1 3 5 5 4 17 3 3 3 3 12 3 4 4 3 14 3 2 4 3 12 3 4 4 3 14 
53 2 1 1 3 4 4 3 14 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 4 3 4 4 15 4 5 5 5 19 
54 2 1 1 3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 



55 2 1 1 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 3 4 3 5 15 3 4 4 3 14 3 4 3 4 14 
56 2 1 1 5 5 5 5 20 4 3 3 3 13 4 3 3 5 15 3 2 3 4 12 4 3 3 3 13 
57 2 1 1 4 4 3 3 14 5 3 3 3 14 4 2 3 4 13 3 3 2 3 11 4 2 3 2 11 
58 2 1 1 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 3 4 3 4 14 4 3 3 4 14 3 4 3 3 13 
59 2 1 1 4 5 3 3 15 4 5 5 5 19 5 4 4 4 17 4 2 3 4 13 5 4 4 4 17 
60 2 1 1 5 5 4 4 18 5 5 5 5 20 3 4 3 4 14 5 4 4 5 18 3 4 3 2 12 
61 2 1 1 4 3 3 3 13 4 3 3 3 13 4 3 3 4 14 5 2 3 4 14 4 3 3 3 13 
62 2 1 2 3 4 3 3 13 4 4 4 3 15 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 
63 2 1 2 4 4 4 4 16 5 4 4 3 16 4 4 4 3 15 3 4 4 4 15 4 4 4 4 16 
64 2 1 2 4 3 3 3 13 5 5 5 2 17 4 3 3 5 15 5 3 3 2 13 4 3 3 3 13 
65 2 1 2 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 4 4 4 4 16 4 5 3 4 16 4 4 4 4 16 
66 2 1 2 3 4 3 3 13 5 4 3 2 14 4 3 4 5 16 4 4 4 4 16 3 4 3 3 13 
67 2 1 2 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 3 5 3 5 16 4 4 3 4 15 4 3 2 3 12 
68 2 1 2 4 4 5 5 18 4 2 4 3 13 5 3 5 4 17 4 3 4 5 16 2 4 3 3 12 
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