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ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya kebutuhan konsumen
terhadap teknologi informasi berupa internet dalam kehidupan sehari – hari
mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Pelaku bisnis penyedia layanan
modem internet harus mengetahui keinginan pelanggan guna merancang strategi
yang tepat untuk memenangkan persaingan bisnis yang memenuhi kepuasan
pelanggan tersebut. Salah satu strategi agar mampu memenangkan persaingan
bisnis adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk
sehingga dapat tercipta persepsi yang baik yang dapat memenuhi kepuasan
pelanggan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan
modem smartfren di kota Malang. Jenis penelitian ini adalah explanatory research
yang menjelaskan hubungan kausal diantara variabel-variabel melalui pengujian
hipotesa yang telah dirumuskan. Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang
merupakan pelanggan pengguna modem Smartfren dengan menggunakan
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
menyebarkan kuisioner dan studi perpustakaan. Alat uji yang digunakan untuk
menguji instrumen penelitian ini berupa uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi
klasik. Selanjutnya uji hipotesis dilakukan menggunakan uji F dan uji T. Untuk
mendapatkan koefisien beta dan mengetahui pengaruh antar variabel, analisis data
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Pengujian hipotesis meyimpulkan
bahwa variabel kualitas layanan dan kualitas produk sama – sama berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan modem Smartfren di kota
Malang.
Kata Kunci: kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, kualitas produk
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The Effect of Service Quality and Product Quality on the Satisfaction of
Smartfren Modem Customers in Malang city
By:
Ankha Rhaziqien
115020200111079
Lecturer:
Christin Susilowati, SE., MM
ABSTRACT
Technology advancement and complexity of consumer’s demand for
information such as the internet in daily life have developed very dramatically.
Businesspeople engaging in modem service providers must know customer’s
needs so that they can design the appropriate strategy to win business competition
by fulfilling customer’s satisfaction. One of the strategies is by improving service
quality and product quality, not to mention creating a good perception that they
can meet customer’s satisfaction. This study aims to determine and analyze the
influence of service quality and product quality on the satisfaction of Smartfren
modem customers in Malang. This explanatory research explains causal
relationship between the variables through hypothesis testing. The sample is 100
Smartfren customers selected through purposive sampling technique. The data of
this study were collected through questionnaires and library study. The instrument
of this study were assessed using validity, reliability, and classical assumption
tests. The hypothesis were tested using F test and t test. To obation beta
coefficient and influence between variables, multiple linear regression analysis
was used. The hypothesis testing concludes that both service quality and product
quality have positive and significant effect on customer satisfaction of Smartfren
modem in Malang city.
Keywords: customer satisfaction, quality of service, product quality
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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN
KUESIONER

Kepada Yth.
Konsumen Smartfren di kota Malang

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan
dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan Smartfren di Kota
Malang”, saya mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi
kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dan pernyataan berikut. Kuesioner di
bawah ini merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang sangat
berguna untuk bahan penyusunan skripsi.
Mengingat penelitian ini semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan
akademik, maka saya sangat mengharapkan jawaban yang sejujur-jujurnya sesuai
dengan pendapat Anda. Sesuai dengan kode etik, saya menjamin kerahasiaan
identitas responden dan hasil kuesioner tersebut.
Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya.
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A. IDENTITAS RESPONDEN
Mohon untuk mengisi titik-titik dibawah ini dan berilah tanda silang (X) pada
poin jawaban yang paling Anda anggap sesuai.
1. Nama: ………………………………………….
2. Usia: ………………………………………….
3. Jenis Kelamin:
a. Laki-laki
b. Perempuan
4. Pendidikan Terakhir:
a. SMA
c. S1
e. Lain-Lain……………..
(Sebutkan)
b. D3
d. S2
5. Pekerjaan:
a. Pelajar/Mahasiswa
d. Pegawai Swasta
b. Wiraswasta
e. Ibu Rumah Tangga
c. PNS
f. Lain-Lain………………………..
(Sebutkan)
6. Uang Saku/Pendapatan:
a. < Rp 1.000.000,c. Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000
b. Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000
d. > Rp 5.000.000,7. Pengeluaran perbulan :
a. < Rp 100.000,c. Rp 300.000 – Rp 500.000
b. Rp 100.000 – Rp 300.000
d. > Rp 500.000,8. Asal Responden:
a. Kawasan Malang raya (Malang, Batu, Pasuruan, dan Pandaan)
b. Diluar kawasan Malang Raya dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur
B. DAFTAR PERTANYAAN
Bagian I Atribut Produk
Beri tanda check (√) pada kolom yang Anda pilih yang sesuai dengan Pengalaman
(Kesan) Anda menggunakan produk Smartfren
Keterangan: STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju
S

: Setuju

SS : Sangat Setuju
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Kualitas Layanan (X1)

1. Bukti Fisik
No.
1

Item
Gerai Smartfren memiliki fasilitas
fisik gedung yang baik

2

Gerai Smartfren memiliki lokasi /
tempat parkir yang luas dan nyaman

3

Gerai Smartfren memiliki keserasian
penataan ruang

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

2. Keandalan
No.
1
2
3

Item
Saya merasa keakuratan karyawan
dalam melakukan pelayanan kepada
pelanggan baik
Saya merasa keprofesionalitasan
karyawan kepada pelanggan baik
Saya merasa karyawan dapat
memberikan kepercayaan kepada
pelanggan

3. Jaminan
No.
1

Item
Saya merasa keramahan karyawan
gerai Smartfren di kota Malang baik

2

Saya merasa perhatian karyawan
gerai Smartfren di kota Malang baik

3

Saya merasa kesopanan karyawan
gerai Smartfren di kota Malang baik

4
5

Saya merasa kompetensi karyawan
Smartfren di kota Malang baik
Saya merasa aman saat melakukan
transaksi di gerai Smartfren di kota
Malang
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4. Daya Tanggap
No.
1

2

Item
Saya merasa karyawan smartfren
memberikan kecepatan bekerja yang
baik
Saya merasa karyawan smartfren
memberikan penanganan keluhan

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

pelanggan baik

Saya merasa karyawan smartfren
memberikan kesediaan membantu
pelanggan sangat aktif
Saya merasa karyawan smartfren
memberikan kerjasama dengan
konsumen yang baik

3

4

5. Empati
No.
1

Item
Saya merasa kecepatan manajemen
Smartfren dalam menanggapi
keluhan konsumen
Saya merasa manajemen Smartfren
menjaga hubungan pelanggan dengan
baik
Saya merasa manejemen Smartfren
peduli terhadap kebutuhan pelanggan

2
3

Kualitas Produk (X2)

1. Kinerja
No.
1
2

Item
Saya merasa modem smartfren
memiliki kecepatan internet yang
baik
Saya merasa modem smarfren
memberikan aktivasi internet yang
mudah ketika digunakan
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2. Daya Tahan
No.
1

Item
Saya merasa modem memiliki daya
tahan baterai yang kuat ketika
digunakan

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

STS

TS

KS

S

SS

Saya merasa modem smartfren tidak
cepat panas jika lama digunakan (lebih
dari 1 jam)

2

3. Keandalan
No.
1

Item
Modem smartfren memiliki area
sinyal internet yang luas ketika
digunakan
Modem smartfren memberikan
kemudahan dalam mobilisasi saya

2

4. Estetika
No.
1

Item
Modem smartfren memiliki banyak
varian tipe dan warna yang menarik
Modem smartfren memiliki design yang
futuristik

2

5. Fit & Finish
No.
1
2

Item
Modem smartfren memiliki kualitas
terbaik
Modem smartfren memberikan
kenyamanan terbaik
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Kepuasan Pelanggan (Y1)
No.
1

Item
Saya akan terus menggunakan
produk modem Smartfren

2.

Saya akan merekomendasikan produk ke
Smartfren kepada orang lain

3.

Saya tidak akan mencari informasi
tentang produk lain selain Smartfren

STS

TS

KS

S

SS
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LAMPIRAN 2
DISTRIBUSI FREKUENSI



Distribusi Kualitas Pelayanan (X1)
Skala Jawaban

Deskripsi

Bukti
Fisik
(X1.1)

Keandalan
(X1.2)

Jaminan
(X1.3)

Sanga
t
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

X1.1 (gedung)
X1.2 (parkir)
X1.3 (penataaan

0

0

0

0

1

1

49

49

50

50

100

100

4.49

0

0

0

0

2

2

68

68

30

30

100

100

4.28

ruang)

0

0

0

0

2

2

62

62

36

36

100

100

4.34

X1.4 (keakuratan)
X1.5

0

0

0

0

2

2

74

74

24

24

100

100

4.22

(keprofesionalitasan)

0

0

0

0

5

5

61

61

34

34

100

100

4.29

X1.6 (kepercayaan)

0

0

0

0

1

1

69

69

30

30

100

100

4.29

X1.7 (keramahan)

0

0

0

0

2

2

67

67

31

31

100

100

4.29

X1.8 (perhatian)

0

0

0

0

3

3

62

62

35

35

100

100

4.32

X1.9 (sopan)

0

0

0

0

2

2

67

67

31

31

100

100

4.29

X1.10 (kompetensi)

0

0

0

0

4

4

63

63

33

33

100

100

4.29

X1.11 (keamanan)

0

0

0

0

1

1

66

66

33

33

100

100

4.32

X1.12 (kecepatan)
X1.13 (penanganan

0

0

0

0

4

4

66

66

30

30

100

100

4.26

keluhan)

0

0

0

0

4

4

63

63

33

33

100

100

4.29

membantu)

0

0

0

0

1

1

59

59

40

40

100

100

4.39

X1.15 (kerjasama)

0

0

0

0

2

2

61

61

37

37

100

100

4.35

X1.16 (menanggapi)
X1.17 (menjaga

0

0

0

0

3

3

66

66

31

31

100

100

4.28

hubungan)

0

0

0

0

3

3

59

59

38

38

100

100

4.35

0

0

0

0

2

2

63

63

35

35

100

100

4.33

Item

Total

Rata
-rata

Ratarata
Vari
abel

4.37

4.27

4.30

X1.14 (ketersediaan
Daya
Tanggap
(X1.4)

Empati
(X1.5)

X1.18 (memahami
pelanggan)

Rata-rata distribusi jawaban faktor Kualitas Pelayanan (X1)



4.32

Distribusi Kualitas Produk (X2)

4.32

4.32
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Skala Jawaban
Deskr
ipsi

Tidak
Setuj
u

Sangat
Tidak
Setuju

Item

Netral

Sangat
Setuju

Setuju

Total

Ratarata

F % F % F %

F

%

F

%

F

%

0

0 0

0 1

1

53

53

46

46

100

100

4.45

0

0 0

0 0

0

53

53

47

47

100

100

4.47

0

0 0

0 0

0

62

62

38

38

100

100

4.38

0

0 0

0 1

1

65

65

34

34

100

100

4.33

0

0 0

0 3

3

64

64

33

33

100

100

4.3

(mobilitas)

0

0 0

0 0

0

52

52

48

48

100

100

4.48

X2.7 (varian)

0

0 0

0 2

2

63

63

35

35

100

100

4.33

X2.8 (desain)
X2.9

0

0 0

0 2

2

56

56

42

42

100

100

4.4

0

0 0

0 1

1

64

64

35

35

100

100

4.34

0

0 0

0 1

1

66

66

33

33

100

100

4.32

Rata Rata
Varia
bel

X2.1
(kecepatan
internet)

X2.2
(aktivasi

Kinerja
(X2.1)

mudah)

4.46

X2.3
(baterai)

Daya
Tahan
(X2.2)

X2.4 (tidak
cepat panas)

4.36

X2.5 (sinyal
luas)

Keandal
an
(X2.3)

X2.6

Estetika
(X2.4)

(kualitas baik)

4.37

X2.10

Fit and
Finish
(X2.5)

(kenyamanan
baik)

Rata-rata distribusi jawaban faktor Kualitas Produk (X2)



4.39

4.33

4.38

Distribusi Kepuasan Pelanggan (Y)
Skala Jawaban
Sangat
Tidak
Setuju
F %

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

0

0

0

0

0

0

47

47

53

53

100

1

4.53

0

0

0

0

0

0

64

64

36

36

100

1

4.36

0
0
0 0 0
0 62 62 38 38
Rata-rata distribusi jawaban Kepuasan Konsumen (Y)

100

1

4.38
4.42

Item

Total

Ratarata

Y1 (keinginan
menggunakan)

Y2
(merekomendasikan)

Y3 (tidak
menggunakan produk
lain)
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LAMPIRAN 3
HASIL PENGUJIAN INSTRUMEN PENELITIAN
A. Uji Validitas


Hasil Uji Validitas Variabel X1

Variabel

X1



Item

rtabel

rhitung

Signifikansi

Keterangan

X1.1

0,1966

0,704

0,000

Valid

X1.2

0,1966

0,667

0,000

Valid

X1.3

0,1966

0,690

0,000

Valid

X1.4

0,1966

0,561

0,000

Valid

X1.5

0,1966

0,694

0,000

Valid

X1.6

0,1966

0,634

0,000

Valid

X1.7

0,1966

0,653

0,000

Valid

X1.8

0,1966

0,678

0,000

Valid

X1.9

0,1966

0,707

0,000

Valid

X1.10

0,1966

0,721

0,000

Valid

X1.11

0,1966

0,631

0,000

Valid

X1.12

0,1966

0,599

0,000

Valid

X1.13

0,1966

0,689

0,000

Valid

X1.14

0,1966

0,717

0,000

Valid

X1.15

0,1966

0,767

0,000

Valid

X1.16

0,1966

0,706

0,000

Valid

X1.17

0,1966

0,758

0,000

Valid

X1.18

0,1966

0,712

0,000

Valid

Hasil Uji Validitas Variabel X2
Variabel Item rtabel rhitung Signifikansi Keterangan
X2

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5

0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966

0,708
0,689
0,602
0,655
0,593

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10



0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966

0,760
0,709
0,703
0,610
0,807

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Hasil Uji Validitas Variabel Y

Variabel

Item

Rtabel

Rhitung

Signifikansi

Keterangan

Y

Y1
Y2
Y3

0,1966
0,1966
0,1966

0,810
0,743
0,761

0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid

B. Uji Reliabilitas

Variabel

Alpha Cronbach's

Keterangan

X1
X2
Y

0,478
0,619
0,585

Reliabel
Reliabel
Reliabel
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LAMPIRAN 4
HASIL UJI ASUMSI KLASIK



Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N
100
Mean
0E-7
Normal Parametersa,b
Std.
.42576311
Deviation
Absolute
.072
Most Extreme
Positive
.050
Differences
Negative
-.072
Kolmogorov-Smirnov Z
.718
Asymp. Sig. (2-tailed)

.681

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.



Uji Multikolinearitas
Coliinearity Statistic
Tolerance
VIF
0.306
0,3263
0,306
0,3263

Model
X1
X2



Uji Heteroskedastisitas
Model
X1
X2

Sig
,340
,219
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Uji Linearitas



Hasil Uji Linearitas Kualitas layanan (X1) terhadap Kepuasan
Konsumen (Y)
Sum of Squares

SumY *

Mean Square

F

Sig.

(Combined)

98.001

22

4.455

11.545

.000

Between

Linearity

86.479

1

86.479

224.134

.000

Groups

Deviation from

11.522

21

.549

1.422

.135

29.709

77

.386

127.710

99

SumX1

Linearity
Within Groups
Total



df

Hasil Uji Linearitas Kualitas Produk (X2) terhadap Kepuasan
Konsumen (Y)
ANOVA Table
Sum of

df

Mean

Squares

SumY *

110.302

11

Between

Linearity

108.489

1

Groups

Deviation from

1.813

10

.181

17.408

88

.198

127.710

99

Linearity
Within Groups
Total

Sig.

Square

(Combined)

SumX2

F

10.027

50.689

.000

108.489 548.418

.000

.917

.522
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LAMPIRAN 5
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA



Hasil Uji ANOVA (F)

Model

Sum of
Squares
Regression

1

Residual
Total


Df

Mean Square

109.764

2

54.882

17.946

97

.185

127.710

99

F

Sig.

296.640

.000b

Hasil Uji t
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients
B
(Constant)

1

Standardized
Coefficients

Std. Error
-.345

.566

SumX1

.032

.012

SumX2

.253

.023

a. Dependent Variable: SumY

t

Sig.

Beta
-.610

.544

.181

2.625

.010

.771

11.219

.000

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi baik informasi maupun komunikasi menuntut
konsumen untuk meningkatkan intensitas pemakaian teknologi informasi dalam
kehidupan sehari–hari, karena saat ini berbagai aspek aktivitas sangat
membutuhkan penyediaan informasi mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan,
hiburan bahkan militer. .Berbagai pihak yang terkait dengan informasi serta
telekomunikasi baik pemerintah maupun swasta, layaknya dapat berkolaborasi
dalam meningkatkan fasilitas untuk membangun kesejahteraan secara bersamasama.
Pada awalnya kebutuhan informasi hanya terbatas pada media cetak saja,
namun seiring berkembangnya jaman, internet menjadi salah satu perkembangan
media teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan para
pelanggan sebagai alat yang menunjang kemampuan dalam mencari informasi dan
berkomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang bisnis
potensial di masa sekarang ini, oleh karena itu banyak perusahaan komunikasi
saat ini bersaing untuk menciptakan berbagai strategi yang dapat menunjang
kebutuhan informasi saat ini. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan jasa
telekomunikasi bersaing satu sama lain untuk memperoleh pelanggan sebanyak
mungkin karena bagi perusahaan pelanggan adalah aset perusahaan yang harus
dijaga dimana keinginan dan kebutuhan pelanggan adalah hal nomor satu yang
harus dipenuhi perusahaan demi memperoleh kepuasan pelanggan. Melalui
kualitas pelayanan dan kualitas produk perusahaan dituntut untuk memberikan

1

2

pelayanan terbaik agar dapat

memberikan kepuasan pelanggan dan menarik

pelanggan baru untuk dapat menggunakan produk perusahaan dengan kondisi
persaingan dalam penggunaan teknologi informasi internet yang semakin marak
sehingga dan berbanding lurus dengan banyaknya provider broadband yang
menyediakan pelayanan internet seperti Telkomsel, XL, IM3 Oreedo, Bolt! dan
juga Smartfren. Hal ini dapat disimpulkan nantinya bagaimana untuk
memenangkan persaingan yang tidak hanya mengutamakan dengan kualitas
produk namun juga kualitas pelayanan.

Gambar 1.1
Logo Penyedia Internet Broadband Modem

Sumber : Google (2017)
Menurut Zeithaml dan Bitner (2006), menyatakan bahwa kepuasan
pelanggan didorong oleh beberapa faktor yaitu kualitas produk, harga, kualitas
pelayanan, faktor pribadi dan faktor situasi. Sedangkan, menurut Irawan (2004),
ada lima faktor pendorong kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, harga,
kualitas pelayanan, emotional factor, biaya dan kemudahan.
Kualitas pelayanan berperan penting dalam membentuk kepuasan
pelanggan, selain itu juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi
perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan maka
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kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi. Menurut Supranto
(2006) Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh penyedia
jasa dengan baik. Kualitas pelayanan seperti yang dirasakan oleh para pelanggan,
bersal dari suatu perbandingan antara apa yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu
harapan dan persepsi mereka tentang kinerja pemberi jasa. Jika pelayanan suatu
perusahaan jauh dibawah harapan konsumen maka konsumen akan kecewa.
Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan memenuhi harapan konsumen, maka
konsumen akan senang. Harapan konsumen dapat diketahui dari pengalaman
mereka sendiri saat memperoleh pelayanan suatu perusahaan, jasa.
Kualitas produk juga merupakan hal yang penting yang harus diusahakan
oleh setiap perusahaan jika ingin yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Semakin bertambah dewasanya
pikiran pelanggan dalam mempertimbangkan kualitas suatu produk yang
dipilihnya, sehingga menuntut perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas
produk mereka. Menurut Tjiptono (2002:22) produk dapat pula diartikan sebagai
persepsi pelanggan yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya.
Oleh karena itu tingkat kepuasan pelanggan terhadap suatu produk akan
bergantung kepada kualitas produk itu sendiri.
Menurut Kotler & Keller (2007:43-44), kualitas pelayanan dan kualitas
produk bisa dijelaskan juga dengan konsep hybrid product yang berarti
merupakan gabungan dari barang dan jasa. Dimana penawaran terdiri dari barang
dan jasa yang sama besar porsinya, misalnya restoran didukung oleh makanan dan
pelayanannya.
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Semakin terpenuhi harapan-harapan dari konsumen tentu pelanggan akan
puas. Sebuah perusahaan harus memiliki strategi-strategi dalam memasarkan
produknya, agar konsumen dapat dipertahankan keberadaannya atau lebih
ditingkatkan lagi jumlahnya. Jika pelanggan merasa puas, maka ia akan
melakukan pembelian secara berulang-ulang. Untuk memberikan kepuasan
terhadap pelanggan, perusahaan harus dapat menjual pelayanan dan produk
dengan kualitas yang paling baik yang sesuai dengan apa yang didapatkan.
Perusahaan juga melakukan strategi-strategi untuk membentuk kepuasan
pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas. Dengan
kualitas yang baik mendorong konsumen untuk menjalin hubungan baik dengan
perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan
konsumen dengan meminimalkan pengalaman yang tidak mengenakan dari
konsumen. Menurut Tjiptono, (2002:54). Kepuasan konsumen dapat menciptakan
kesetiaan dan loyalitas konsumen kepada perusahaan yang memberikan kualitas
memuaskan (Adi, 2012:6)
Modem merupakan suatu produk pelengkap PC (personal computer) dan
laptop (notebook) yang dibutuhkan setiap orang untuk menyambung ke jaringan
internet dengan mobilitas tinggi, Modem dapat dibawa dimanapun dan kapanpun
dibutuhkan asal tersambung dengan internet.
Salah satu perusahaan telekomunikasi pertama yang menawarkan
pelayanan dan produk internet berupa fitur–fitur menarik dalam mendukung
maksimalnya penggunaan produk modem internet adalah Smartfren .Smartfren
sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi,
berusaha untuk menawarkan sesuatu yang unik dan diharapkan mampu menjaring
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pelanggan yang lebih banyak lagi dalam upaya mempertahankan pelayanan yang
memadai ataupun meningkatkan pelayanannya. Pihak manajemen dalam upaya
mencapai tujuannya, sudah seharusnya berusaha untuk memenuhi kriteria–kriteria
yang menjadi bahan pertimbangan pelanggan, kemudian dari bahan pertimbangan
tersebut harus dapat lebih mengedepankan dan memenuhi kepuasan pelanggan
dan mengetahui posisi produk modem Smartfren tersebut di masyarakat. Untuk
itu perlu ada informasi yang membahas mengenai karakteristik pelanggan,
informasi tingkat kepuasan pelanggan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan kualitas produk.
Smartfren setelah sukses dengan produk terdahulunya yaitu modem USB
EV-DO (Evolution Data Optimized) Rev A memiliki kecepatan pengunduhan
maksimal 3.1Mbps menjadi EV-DO Rev B yang memberikan kecepatan
pengunduhan data rata-rata 8.6 Mbps – 9.3 Mbps Smartfren berniat mewujudkan
kualitas pelayanan yang baik dengan mengeluarkan produk terbaru yaitu router
Wi-Fi portable atau bisa disebut modem Mifi yang diklaim memiliki kecepatan
diatas 100 Mbps , perusahaan Smartfren meningkatkan penggunaan teknologi
layanan datanya yang sebelumnya menggunakan modem USB. Smartfren
memberikan tawaran konektivitas yang menunjang teknologi 4G LTE Advanced
yang lebih menarik dengan sama dan kuota yang lebih besar dengan berbagai
macam varian paket dari paket pascabayar maupun prabayar dari harga Rp.
10.000 hingga Rp. 300.000 tentu dengan jumlah bonus kuota yang berbeda.
Menurut survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) tentang penggunaan internet adalah pada gambar 1.1
sebagai berikut :
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Gambar 1.1
Data Penggunaan Internet Tahun 2005-2014

Sumber : APJII (2017)

Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan internet di Indonesia akan terus
meningkat setiap tahunnya mengikuti perkembangan demografis penduduk
masyarakat Indonesia. Hal ini didorong juga oleh data pengguna Smarfren yang
dikemukan per Juni 2016 sudah berhasil menyentuh angka 2,5 juta pengguna yang
mana peningkatan oleh aktivasi baru melalui modem Smartfren (Roberto Saputra,
Chief Brand Smartfren, 2016)
Kedua hal diatas berbanding lurus dengan demografis penduduk kota
Malang sebagai salah satu kota pendidikan terbesar dengan banyak Universitas
terkemuka ,k ota Pariwasata, juga kota terpadat kedua setelah Surabaya di Jawa
Timur menjadi pasar yang baik bagi perusahaan Smartfren juga dalam
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mengemukakan kualitas pelayanan dan kualitas produknya sehingga dapat
memberikan kepuasan bagi seluruh pelanggan modem Smartfren di kota Malang.
Hal yang memberikan keputusan penulis dalam mengambil tema produk
modem Smartfren di kota Malang adalah tuntut pengguna internet yang semakin
tinggi, dimana pengguna internet pada masa sekarang memerlukan internet
dimanapun mereka berada, untuk itu diperlukan akses internet dengan mobilitas
tinggi ditunjang dengan area sinyal yg kuat yang dapat mendongkrak
produktivitas pengguna dimanapun pengguna berada, dimana hal ini tidak dapat
diperoleh oleh internet rumah.
Hal diatas menunjukkan secara jelas bahwa. PT Smartfren Telecom, Tbk
kota Malang adalah salah satu piooner utama selaku operator penyedia jasa
telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE yang memiliki lisensi selular dan
mobilitas terbatas (fixed wireless access) yang berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan dan kualitas produk modem sebagai pengguna terbesar mereka secara
terus menerus dan secara fakta Smartfren mengklaim telah menjaring lebih
banyak pelanggan daripada produk lainnya seperti bundling smartphone. Maka
diambil kesimpulan bahwa modem Smartfren dalam menentukan kepuasan tentu
pelanggan harus bisa menentukannya melalui kualitas pelayanan dan kualitas
produk modem Smartfren tersebut sebagai produk utama mereka.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk
menganalisis lebih jauh tentang modem Smartfren dengan kaitan kualitas
pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan modem Smartfren
yang berdomisili di Kota Malang yang dikhususkan pada pengguna produk
modem Smartfren, dan untuk itu penulis mengangkat judul: “Pengaruh Kualitas
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Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Produk Modem
Smartfren di Kota Malang”.
1.2 Rumusan Masalah
Dari berbagai permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut :
1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan produk modem Smartfren di Kota
Malang?
2. Apakah kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pelanggan produk modem Smartfren di Kota Malang?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan produk modem
Smartfren di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh kualitas produk berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan produk modem Smartfren di
Kota Malang.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi ilmu pemasaran dan manajemen
Dapat memberi tambahan informasi terbaru yang dapat menambah
khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen
pemasaran
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2. Bagi perusahaan
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan terutama sebagai
bahan pertimbangan dalam memberikan kepuasan pelanggan yang terkait
dengan tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang perusahaan
khususnya dalam kebijakan pemasaran yang akan datang.
3. Bagi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam proses belajar
mengajar mahasiswa yang nantinya dapat dijadikan masukan dalam
penyusunan kurikulum yang lebih bersifat praktis yang pada akhirnya
dapat menciptakan lulusan yang berwawasan pada lingkungan kerja
4. Bagi peneliti
Dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kaitan kualitas
pelayanan dan komunikasi pemasaran dalam upaya memberikan kepuasan
pelanggan yang berhubungan dengan manajemen pemasaran.
5. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian
selanjutnya.Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk
keperluan pendidikan terutama dalam upaya memberikan kepuasan
pelanggan, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi
peneliti dalam mengembangkan ilmu manajemen pemasaran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu yang dicantumkan bertujuan untuk memberikan gambaran
dan memperjelas kerangka berfikir dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu
digunakan sebagai salah satu pedoman, dasar pertimbangan, maupun pertimbangan
bagi peneliti dalam upaya memperoleh arah dan kerangka berfikir yang
jelas.Adapun ringkasan mengenai penelitian terdahulu yaitu pada tabel 2.1 sebagai
berikut :
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Judul

Peneliti

Teknik

Variabel

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan dan
Loyalitas
Pelanggan pada
Café Coffe
Toffe Matos
Malang

Rendhy
Angket
Kepuasan
Sovryanjaya Wawancara
pelanggan
(2012)
Dokumentasi (Y1),
Loyalitas
Pelanggan
(Y2)
Kualitas
Pelayanan
(X)

Pengaruh
Kulitas
Pelayanan
Terhadap
Loyalitas
Nasabah bank
Mandiri
Cabang
Gorontalo

Hais Dama
(2010)

Angket
Loyalitas
Wawancara
Nasabah (Y)
Dokumentasi Kualitas
Layanan (X)

10

Hasil
Penelitian
Kualitas
pelayanan
mempunyai
pengaruh
terhadap
kepuasan
pelanggan dan
loyalitas
pelanggan pada
Café Coffe
Toffe Matos
Malang
Variabel
independen
memiliki
pengaruh
signifikan dan
positif terhadap
loyalitas
nasabah.
Variabel
kualitas
pelayanan (X)
berpengaruh
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Pengaruh
Melissa
Kualitas
Tanuwijaya
Layanan dan
(2013)
Kualitas Produk
Terhadap
Kepuasan
Pelanggan
Pipop Copy

Angket
Kualitas
Wawancara
Layanan
Dokumentasi (X1)
Kualitas
Produk (X2)
Kepuasan
Pelanggan
(Y)

Pengaruh
Kualitas
Pelayanan dan
Komunikasi
Pemasaran
terhadap
Kepuasan
pelanggan
modem
Smartfren di
kota Malang

Angket
Kualitas
Wawancara
Layanan
Dokumentasi (X1)
Komunikasi
Pemasaran
(X2)
Kepuasan
Pelanggan
(Y)

M . Afifi
Rahman
(2014)

Pengaruh
Riswandhi
Kualitas
Ismail
Layanan ,
(2014)
Kualitas Produk
dan Kepuasan
Nasabah
Sebagai
Prediktor
Dalam
Meningkatkan
Loyalitas
Nasabah PT.
BPRS Syarikat
Madani Batam

Angket
Kualitas
Wawancara
Layanan
Dokumentasi (X1)
Kualitas
Produk (X2)
Kepuasan
Nasabah
(Y1)
Loyalitas
Nasabah
(Y2)

terhadap
loyalitas
nasabah
Kualias
pelayanan
memiliki
persentase
tertinggi
(38,5%)
dibandingan
kualitas produk
(30%) terhadap
kepuasan
pelanggan
pipop copy
Variabel
Kualitas
Pelayanan dan
Komunikasi
Pemasaran
berpengaruh
positif terhadap
Kepuasan
Pelanggan
modem
Smartfren di
kota Malang.
Pengaruh
langsung
kualitas
layanan dan
kualitas produk
terhadap
kepuasan
nasabah secara
positif dan
signifikan.
Sementara itu
kualitas
layanan
terhadap
loyalitas
nasabah
memiliki
pengaruh yang
negatif. Dengan
demikian
loyalitas
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nasabah bukan
ditentukan oleh
kualitas
layanannya,
namun oleh
faktor yang lain
seperti kualitas
produk
Sumber: berbagai jurnal (2017).

2.2

Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang
Perbandingan penelitian terdahulu

dan penelitian sekarang

yang

dicantumkan bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap perbedaan dan
persamaan antara penelitian terdahulu terhadap penelitian yang ditulis oleh penulis.
Adapun ringkasan mengenai perbandingan penelitian terdahulu dan penelitian
sekarang yaitu pada tabel 2.2 sebagai berikut :
Tabel 2.2
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang
Nama Peneliti
Rendhy
Sovryanjaya (2012)

Hais Dama (2010)

M. Afifi Rahman
(2014)

Perbedaan
1. Judul : Pengaruh
Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan dan
Loyalitas Pelanggan
Pada Café Coffee
Toffee Matos Malang
2. Obyek penelitian adalah
pelanggan Café Coffee
Tofee Matos Malang
1. Judul : Pengaruh
kualitas pelayanan
terhadap loyalittas
Nasabah bank Mandiri
Cabang Gorontalo
2. Obyek penelitian
adalah nasabah Bank
Mandiri Cabang
Gorontalo
1. Judul : Pengaruh
Kualitas pelayanan dan
komunikasi pemasaran

Persamaan
Persamaan Penelitian :
1. Mempunyai salah
satu variabel
independen dan
dependen yang sama
yaitu kualitas
pelayanan (X) dan
Kepuasan pelanggan
(Y)
2. Metode pengumpulan
data yang dilakukan
yaitu menggunakan
kuesioner dan
wawancara
3. Memiliki obyek
penelitian yang sama
adalah modem
Smartfren di kota
Malang.
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Melissa
Tanuwijaya (2013)

Riswandhi Ismail
(2014)

terhadap kepuasan
pelanggan modem
2. smartfren di kota
Malang
3. Obyek penelitian
adalah pelanggan
modem Smartfren di
Kota Malang
1. Judul : Pengaruh
Kualitas Layanan dan
Kualitas Produk
Terhadap Kepuasan
Pelanggan Pipop
Copy
2. Objek penelitian
adalah pelanggan
Pipop Copy
1. Judul : Pengaruh
Kualitas Layanan ,
Kualitas Produk dan
Kepuasan Nasabah
Sebagai Prediktor
Dalam Meningkatkan
Loyalitas Nasabah
PT. BPRS Syarikat
Madani Batam
2. Objek penelitian
adalah Nasabah
PT.BPRS Syarikat
Madani di kota
Batam

Sumber: berbagai jurnal (2017).

2.3 Pemasaran
2.3.1

Pengertian Pemasaran
Istilah pemasaran dalam bahasa inggris dikenal dengan nama marketing.

Kata marketing sudah di serap dalam bahasa Indonesia, marketing di terjemahkan
dengan istilah Pemasaran berasal dari kata pasar = market. Apa yang dipasarkan
itu, barang dan jasa. memasarkan tidak berarti hanyamenawarkan barang atau
menjual akan tetapi lebih luas dari itu. Di dalamnya tercakup berbagai kegiatan
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seperti membeli, menjual, dengan segala macam cara, mengangkut barang,
menyimpan, menyortir, dan sebagainya. Menurut Kotler dan Keller (2012:5):
“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what the
need and what through creating, offering, and freely exchanging products and
services of value with others”
Pemasaran adalah sebuah proses sosial dimana individu dan kelompok
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan,
penawaran dan secara bebas bertukar produk atau jasa yang berilai dengan orang
lain. Sedangkan menurut The American Marketing Association (AMA) dalam
Kotler & Keller (2009:5) mendefinisikan pemasaran sebagai fungsi organisasi dan
serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai
kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang
menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Definisi pemasaran lain
menurut Kotler & Armstrong (2012:28) :
“ The process by whtich companies create value for customer and build strong
relationship with customers in order to capture value from customer in return”.
Pemasaran merupakan proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi
pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk
menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Ferrel & Hartline (2011:8)
mengungkapkan bahwa pemasaran, bagi individu yang bekerja dalam dunia
pemasaran, sebagai proses mengelola alur produk dimulai dari konsep hingga
mengkonsumsi produk.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran
merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
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individu atau kelompok, dimulai dengan penciptaan hingga mengkomunikasikan
nilai produk atau jasa sehingga terbentuk pertukaran memuaskan diantara kedua
belah pihak.
2.3.2

Manajemen Pemasaran
Definisi pemasaran menjelaskan bahwa pemasaran merupakan serangkaian

proses yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu
atau kelompok, sehingga nantinya akan terbentuk suatu pertukaran yang
memuaskan baik bagi individu maupun golongan yang terlibat. Serangkaian proses
tersebut dalam pemasaran disebut sebagai proses manajemen pemasaran.
Manajemen pemasaran merupakan sebuah seni dan ilmu dalam memilih
target pasar dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan
menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang
unggul (Kotler & Keller, 2009:5). Kotler dan Armstrong (2012:5) mendefinisikan
lagi manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan
membentuk hubungan yang menguntungkan dengan mereka.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran
merupakan proses analisa perencanaan, penciptaan, pelaksanaan, dan pengendalian
yang dilakukan dengan cara berbeda – beda dalam menentukan sasaran pasar serta
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar tercipta
sebuah kepuasan.
2.3.3

Strategi Pemasaran
Perusahaan dalam mencapai tujuannya membutuhkan sebuah strategi agar

tujuan bisa tercapai secara efektif. Strategi tersebut dalam pemasaran disebut
strategi pemasaran. Kotler & Armstrong (2012:38) mendefinisikan strategi
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pemasaran sebagai proses pengembangan dan mempertahankan strategi yang
tepat antara tujuan dan kemampuan organisasi, serta mengubah peluang
pemasaran. Didukung dengan

pendapat Ferrel & Hartline (2011:19) yang

mendefinisikan strategi pemasaran sebagai sebuah rencana tentang bagaimana
perusahaan/organisasi akan menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan pasar.
Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran
ialah menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan kemampuannya
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan mempertahankannya
untuk dapat mengubah peluang pemasaran.
Untuk membentuk strategi pemasaran yang unggul, seorang manajer
pemasaran harus memperhatikan konsep – konsep dari strategi pemasaran (Kotler
& Armstrong 2012:8), yaitu :
a. Selecting Customer to Serve
Sebuah perusahaan harus memutuskan secara detail konsumen seperti
apakah yang dituju. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membagi pasar
menjadi beberapa bagian (segmentasi pasar) dan memilih segmen
seperti apakah yang dituju setelah itu (target pasar).
b. Chossing a Value Proposition
Sebuah perusahaan juga memutuskan bagaimana melayani konsumen
yang dituju dengan cara atau strategi yang membedakan dengan pesaing
serta bagaimana memposisikan diri dalam pasar. Nilai suatu produk
akan membedakan antara merek satu dengan yang lain.
c. Marketing Management Orientations
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Di dalam manajemen pemasaran akan merancang sebuah strategi untuk
membangun hubungan yang menguntungkan dengan target konsumen.
Seorang manajer pemasaran menggunakan beberapa konsep alternative
dalam melaksanakan strategi pemasaran, yaitu konsep produksi, produk,
penjualan produk, pemasaran, dan konsep pemasaran sosial.
2.4

Pelayanan

2.4.1

Pengertian Pelayanan
Menurut Kotler dalam buku karangan Fandy Tjiptono (2007:16)

mendefinisikan “pelayanan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat
intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu”.
Program pelayanan kepada pelanggan dengan bertitik tolak dari konsep
kepedulian kepada konsumen terus berkembang hingga menjadi suatu alat utama
dalam melakukan strategi pemasaran.Kepedulian kepada pelanggan dalam
manajemen modern telah dikembangkan menjadi suatu pola pelayanan terbaik yang
disebut sebagai pelayanan prima.Pelayanan prima yang dikemukakan oleh Barata
(2003:27) adalah “kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan
terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhankebutuhan dan mewujudkan
kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi/perusahaan”.
Berdasarkan beberapa teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan
adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melibatkan interaksi dengan konsumen
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dan demi tercapai kepuasan
konsumen tanpa menghasilkan kepemilikan sesuatu karena pelayanan bersifat
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intangible atau tidak berwujud dan semakin tinggi taraf pelayanan suatu organisasi,
semakin tinggi pula taraf kepuasan pelanggan.
2.4.2

Karakteristik Pelayanan
Barang dan jasa memiliki perbedaan. Jasa lebih kepada merupakan suatu

tindakan, proses-proses, atau kegiatan bukannya merupakan obyek oleh karena itu
jasa memiliki beberapa karakteristik yang khas, yang membedakannya dari produk
berupa barang. Menurut Tjiptono (2006:18-22), ada beberapa karakteristik
pelayanan, karakteristik tersebut adalah :
1. Intangibility
Jasa bersifat Intangibility, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium,
atau

didengar

sebelum

dibeli

dan

dikonsumsi.Bagi

pelanggan,

ketidakpastian dalam pembelian jasa relative tinggi, karena terbatasnya
karakteristik fisik yang dapat di evaluasi pembelian sebelum dilakukan.
2. Inseparability
Jasa tidak dapat dipisahkan, artinya jasa berbeda dengan barang yang
biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi.Jasa biasanya diual
terlebih dahulu baru kemudia diproduksi dan dikonsumsi secara
bersamaan.Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri
khusus dalam pemasaran jasa.keduanya mempengaruhi hasil dari jasa
tersebut.
3. Variability
Jasa sangat bersifat variabel karena merupakan nonstandarized output,
artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa,
kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

19

4. Perishability
Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat
disimpan.Oleh karena itu penyedia jasa harus dapat mengelola penawaran
dan permintaan jasa yang berfluktuasi.
5. Lack of Ownership
Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang.Pada
pembelian jasa pelanggan hanya memiliki akses personal atas suatu jasa untuk
jangka waktu yang terbatas”.
2.4.3

Klasifikasi jasa/pelayanan
Jasa/pelayanan bisa diklasifikasikan berdasarkan beragam criteria.

Menurut Lovelock dalam buku karangan Fandy Tjiptono (2007:23-24)
jasa/pelayanan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Berdasarkan sifat tindakan jasa/pelayanan
Jasa/pelayanan dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua
sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible
actons dan intangible actions), sedangkan sumbu horizontalnya merupakan
penerimaan jasa/pelayanan.
2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan
Jasa/pelayanan dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua
sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara
perusahaan jasa dan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan
temporer). Sedangkan, sumbu horizontalnya sifat penyampaian jasa
(penyampian secra berkesinambungan/kontinu dan penyampaian diskrit)
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3. Berdasarkan tingkat costumization dan kemampuan mempertahankan standar
konstan dalam penyampaian jasa/pelayanan
Jasa/pelayanan dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua
sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan tingkat costumization
karakteistik jasa/pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan individual
(tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyediaan jasa/pelayanan dalam
mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah)
4. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa/pelayanan
Jasa/pelayanan dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua
sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran
jasa/pelayanan menghadapi masalah sehubungan dengan permintaan puncak
(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan
puncak biasanya melampaui penawaran).Sedangkan, sumbu horizontalnya
adalah tingkatan fluktuasi permintaan sepanjang waktu.
5. Berdasarkan metode penyampian jasa/pelayanan
Jasa/pelayanan dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua
sumbu, dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara
pelanggan dan perusahaan jasa/pelayanan (pelanggan mendatangi perusahaan
jasa; perusahaan jasa/pelayanan mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan
perusahaan jasa melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik).
Sedangkan, sumbu horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa (single site
dan multiple site).
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2.4.4

Dimensi Kualitas Jasa/Pelayanan
Parasuraman dalam Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006:182)

mengumukakan lima dimensi kualitas jasa/pelayanan yaitu:
1. Bukti fisik (tangible), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Meliputi :fasilitas
fisik, perlengkapan, dan sarana komunikasi.
2. Keandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan
pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan
memuaskan.
3. Daya tanggap (responsiveness) yaitu kebijakan untuk membantu dan
memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada
pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Meliputi :
keinginan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan
dengan tanggap.
4. Jaminan dan kepastian (assurance) yaitu pengetahuan, kesopansantunan
dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa
percaya para pelanggan kepada perusahaan. Meliputi : pengetahuan,
kompetensi, kesopanan, dapat dipercaya, bebas dari bahaya, resiko atau
keragu-raguan.
5. Empati (emphaty) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat
individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan
berupaya memahami keinginan pelanggan. Meliputi : mudah dalam
menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman
kebutuhan individual.
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2.5 Kualitas Produk
2.5.1

Definisi Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk

mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan
keinginan atau kebutuhan (Kotler & Keller, 2009:4). Produk merupakan kunci
dalam keseluruhan penawaran pasar. Begitu juga dengan pendapat Ferrel &
Hartline (2011:12) menyatakan bahwa produk merupakan sesuatu yang diperoleh
dengan cara bertukar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan.
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa produk merupakan
sesuatu yang diperoleh dengan cara bertukar dan ditawarkan kepada pasar yang
bertujuan untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.
2.5.2

Tingkat Produk
Produk memiliki level (tingkat) yang harus diperhatikan perusahaan

sebelum merencanakan penarawaran pasar. Level produk terdiri dari lima tingkat,
dan kelimanya merupakan bagian hierarki dari pelanggan. Kotler & Keller (2009:4)
menjelaskan level (tingkat) produk sebagai berikut:
1. Core Benefit, ialah level fundamental dimana pelanggan membeli jasa atau
keuntungan yang fundamental
2. Generict Product, ialah level mendasar dari sebuah produk. Pemasar harus
mengubah manfaat inti menjadi produk dasar
3. Expected Product, ialah seperangkat atribut dan persyaratan yang biasanya
diharapkan pelanggan dan disetujui atau diterima oleh pelanggan ketika
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akan membeli produk tersebut. Pada tingkat ini pemasar mempersiapkan
produk yang diharapkan dengan baik.
4. Argumented Product, ialah penambahan jasa atau keuntungan terhadap
produk yang membedakan perusahaan tersebut dengan kompetitornya. Pada
tingkat ini pemasar menambahkan kelebihan produk yang melebihi harapan
pelanggan.
5. Potential Product, ialah mencakup semua kemungkinan tambahan dan
transformasi yang mungkin dialami sebuah produk di masa yang akan
dating. Pada tahap akhir ini perusahaan mencari cara baru untuk memuaskan
pelanggan dan membedakan penawaran mereka.
2.5.3

Atribut Produk

Produk

atau jasa yang pengembangannya memiliki manfaat yang akan

ditawarkan oleh produk dan jasa tersebut. Manfaat ini akan disampakan dan
dihantarkan oleh atribut produk. Atribut produk menurut Kohler yang dikutip oleh
Tjiptono (2008:104) terdiri dari tiga jenis, yaitu :
1. Merek (brand), ialah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari
semua yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu
kelompok dan membedakannya dari produk pesaing. Dalam strategi produk
penciptaan dan pemberian merek merupakan hal yang penting untuk
dilakukan. Merek yang baik bisa menambah keberhasilan yang besar pada
suatu produk.
2. Kualitas Produk (Product Quality), ialah kemampuan suatu produk untuk
melaksanakan fungsisnya meliputi daya tahan keandalan, ketatapan
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kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Kualitas
produk merupakan sarana positioning utama pemasar. Kualitas akan
berdampak langsung pada kinerja produk atau jasa.
3. Pengemasan (Packaging), ialah kegiatan untuk merancang dan membuat
suatu wadah atau kemasan untuk suatu produk. Pengemasan mempengaruhi
konsumen dalam memilih produk. Produk yang dikemas dan di desain
denan baik secara tidak langsung akan mencerminkan keandalan atau
kualitas dari produk tersebut.
2.5.4

Klasifikasi Kualitas Produk
Klasifikasi produk dapat dilakukan melalui berbagai macam sudut pandang.

Kotler & Keller (2009:5-6) mengklasifikasikan produk berdasarkan ketahanan,
keberwujudan, dan kegunaan (konsumen dan indsutri). Berdasarkan
keberwujudan, produk diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama yaitu
barang dan jasa. Jika ditinjau dari aspek daya tahan, barang diklasifikasikan
menjadi:
1. Nondurable Goods (Barang Tidak Tahan Lama)
Barang tidak tahan lama adalah barang- barang berwujud yang biasanya
dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan.
2. Durable Goods (Barang Tahan Lama)
Barang tahan lama adalah barang – barang berwujud yang biasanya dapat
digunakan untuk waktu yang lama.
Ditinjau dari kegunaannya, produk dibedakan menjadi barang konsumen
(consumer goods) dan barang industri (industrial goods). Barang konsumen adalah
barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen sendiri (individu dan rumah
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tangga), bahkan untuk tujuan bisnis (Tjiptono,2008:104-105). Barang konsumen
dapat diklasifikaan menjadi empat jenis, yaitu:
a. Convinience Goods, merupakan barang yang umumnya memiliki frekuensi
pembelian tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan
usaha minimum dalam pembandingan dan pembeliannya. Barang sehari –
hari dibagi atas :
-

Barang kebutuhan pokok : barang yang dibeli konsumen secara teratur.

-

Barang impuls : barang yang dibeli tanpa usaha perencanaan atau
pencarian.

-

Barang darurat : barang yang dibeli ketika kebutuhan mendesak.

b. Shopping Goods, merupakan barang yang secara karateristik dibandingkan
oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya.
c. Speciality Goods, merupakan barnag yang memiliki karakteristik atau
identifikasi merek yang untik, memiliki cukup banyak pembeli yang
bersedia melakukan usaha pembelian khusus.
d. Unsought Goods, merupakan barang yang tidak dikenal konsumen atau
biasanya tidak terpikirkan untuk membeli. Barang dengan jenis ini
memerlukan bantuan iklan dan penjualan personal.
Sedangkan untuk barang industry (industrial goods) diklasifikan
berdasarkan biaya relatif mereka dan bagaimana mereka memasuki proses
produksi, meliputi bahan dan suku cadang, barang modal, serta pasokan dan
layanan bisnis.
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2.5.5

Definisi dan Atribut Kualitas Produk
Produk dikatakan baik dan berguna sebagaimana mestinya jika memenuhi

atribut – atribut yang memiliki produk. Salah satu atribut produk yang memiliki
peranan penting baik dari sudut pandang konsumen maupun produsen ialah
kualitas produk.
Budiyono, Bernard NM (2004) dalam penelitian Adriansyah & Aryanto
(2012) menyatakan bahwa kualitas merupakan harapan dan persepsi dari para
konsumen yang sama baiknya dengan kinerja yang sesungguhnya. Adapun
menurut Kotler & Kller (2009:9) kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan ciri
serta sifat dan barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan memenuhi
kebutuhan yang dinyatakan maupun secara tersirat. Kualitas merupakan
perpaduan antara sifat dan karateristik sebuah produk, dan menilai seberapa
jauh sifat dan karateristik tersebut dapat memenuhi kebutuhannya (Tjiptono,
2008:106). Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa kualitas
merupakan tahapan proses dalam memperhitungkan nilai dari suatu produk atau
jasa yang bertujuan untuk memenuhi harapan konsumen terhadap produk.
Kualitas produk ialah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan
fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan,
kemudahan pengoperasian dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya
(Kotler & Keller, 2009:5). Kualitas produk maupun jasa perlu ditentukan
melalui dimensi – dimensinya. Menciptakan tola ukur atau standarisasi disetiap
dimensi kualitas hendaknya dilakukan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk
menajaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan
sehingga

konsumen

tidak

heilangan

kepercayaan

terhadap

produk.
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Kepercayaan konsumen terhadap dimensi – dimensi kualitas seringkali
mendasari persepsi akan kualitas sebuah produk.
Menurut Surachman (2008:26) persepi kualitas produk dapat diidentikasian
melalui berapa dimensi yaitu:
1. Performance (kinerja)
Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan
karateristik utama yang dapat dipertimbangkan pelanggan dalam
membeli barang tersebut.
2. Durability (daya tahan)
Merupakan refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa
pakai barang.
3. Reliability (keandalan)
Hal yang berkaitan dengan profabilitas atau kemungkinan suatu barang
berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan daam periode
waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula.
4. Aesthetics (estetika)
Karateristik yang bersifat subjektif mengenai nilai – nilai estetika yang
berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi
individu yang berkaitan dengan penampilan suatu produk.
5. Fit and Finish
Sifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai
keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas.
Produk jika disertai dengan kualitas yang setara dengan fungsi produk
tersebut secara tidak langsung akan menciptakan kepuasan konsumen. Jika
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perusahaan mampu menciptakan produk yang memiliki kualitas yang baik dan
sesuai dengan harapan konsumen nantinya akan menimbulkan minat beli yang
tinggi.
SharonLew & Zuraidah Sulaiman (2014) dalam konsep penelitiannya
menjelaskan bahwa kualitas menjadi sebuah hal untuk dipertimbangkan sebelum
melakukan keputusan pembelian. Kualitas yang baik akan membawa pengauh
positif bagi konsumen. Konsumen yang percaya dengan kualtas sebuah produk
tidak langsung akan memandang bahwa merek (image) dari produk pasti juga baik.
2.6

Kepuasan Pelanggan

2.6.1

Pengertian Pelanggan
Dalam kegiatan usaha, seorang pemasar atau penjual, mendekati prospek.

Prospek dipahami sebagai relasibisnis yang membangun hubungan dengan
perusahaan.Prospek adalah relasi yang bisa sudah menjadi pelanggan ataupun
belum.Dalam pengertian yang lebih luas, relasi bisnis menyangkut hubungan bisnis
dengan semua pihak ketiga di luar perusahaan. Termasuk dalam kriteria
ini :penyedia/vendor, bank, atau pihak lainnya. Prospek inilah yang kitas sebut
dengan pelanggan.Menurut Tjiptono (2006:6), “Dalam pandangan modern, konsep
pelanggan mancakup pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan eksternal adalah
setiap orang yang membeli produk dair perusahaan, sedangkan pelanggan internal
adalah semua pihak dalam organisasi yang sama, yang menggunakan
jasa/pelayanan suatu bagian atau departemen tertentu (termasuk pemrosesan
selanjutnya dalam produksi bertahap)”.
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Webster’s 1928 Dictionary dalam Rambalt Lupiyoadi (2006:174)
mendefinisikan pelanggan sebagai berikut : “pelanggan adalah seseorang yang
beberapa kali dating ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan”.
Dari beberapa definisi tentang pelanggan diatas, maka dapat dijelaskan
bahwa pelanggan internal maupun eksternal adalah seseorang yang secara terus
menerus dan berulang kali dating ke tempat yang sama untuk memenuhi keinginan
dan kebutuhannya dengan memiliki suatu batang atau jasa/pelayanan tersebut.
2.6.2

Pengertian Kepuasan Pelanggan
Memberikan kepuasan pada pelanggan menjadi sebuah keharusan bagi para

pebisnis.Hal itu juga selalu menjadi prioritas utama agar bisnis yang dijalankan
dapat bertahan lama.Namun, untuk memenuhi kepuasan pelanggan tentu tidak
semudah membalikan telapak tangan.Oleh karena itu, pebisnis terus ditantang
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan setiap harinya. Pelanggan
yang puas cenderung akan menjadi pelanggan yang setia. Akan tetapi, hubungan
antara kepuasan pelanggan dan kesetiaan beragam di antara indsutri dan keadaan
pesaing

sekitarnya.

Engel

dalam

Tjiptono

(2006:349)

menyebutkan

bahwa : ”Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli dimana alternative
yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan,
sedangkan ketidak puasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi
harapan”.
Menurut Howard dan Seth dalam Tjiptono (2006:349) bahwa “Kepuasan
pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadanan atau
ketidak sepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan
yang dilakukan”.
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Selanjutnya, menurut Kotler dalam Tjiptono (2006:350) mendefiniskan
kepuasan pelanggan sebagai berikut :”kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang seseorang rasakan
dibandingkan dengan harapannya”.
Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikemukakan bahwa kepuasan
pelanggan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan yang
mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan
pelanggan. Kondisi kepuasan pelanggan tercipta apabila persepsi bernilai lebih
besar atau sama dengan harapan, sebaliknya apabila persepsi lebih kecil daripada
harapan dan sehingga tingkat kepuasan bernilai negative, hal ini akan menimbilkan
kondisi ketidak puasan pelanggan.
2.6.3

Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Menurut Kotler dalam Tjiptono (2006:366-367), bahwa minimal terdapat

empat metode yang banyak digunakan dalam mengukur suatu kepuasan pelanggan,
diantaranya :
1. Sistem Keluhan dan Saran
Sistem organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk
menyampaikan saran, kritik, pendapat dan keluhan mereka. Media yang
digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat
strategis (yang mudah diaskes atau sering dilalui pelanggan), kartu
komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang dikirim via pos kepada
perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, website, dan lain- lain.
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2. Ghost Shopping
Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan
pelanggan adalah dengan mempekerakan beberapa orang ghost
shoppers untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan
dan pesaing. Mereka diminta melaporkan beragai temuan penting
berdasarkan pengalamnnya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa
perusahaan dibandingkan para pesaing. Selain itu ghost shoppers juga
dapat mengobservasi cara perusahaan dan pesaingnya melayani
permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan
menangani setiap masalah atau keluhan pelanggan.
3. Lost Costumer Analysis
Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah
berhenti membeli atau yang telah beralih ke pemasok agar dapat
memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil
kebijakan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya.
4. Survey Kepuasan Pelanggan
Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan
menggunakan metode survey, baik via pos, telepon, e-mail, maupun
wawancara langsung. Melalui survey, perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga
memberikan sinyal positif bahwa menaruh perhatian terhadap mereka.
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2.7

Hubungan Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Kepuasan

Pelanggan
Pelayanan perusahaan yang ditujukan kepada pengguna jasa merupakan
elemen yang sangat penting agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan
menstabilkan usaha perusahaan, karena perusahaan sangat mengharapkan
banyaknya pelanggan yang memakai produk/jasa yang diberikannya. Pelanggan
akan merasa puas apabila kemauan dan harapan mereka terhadap pemakaian
produk/jasa tersebuh mampu memenuhi kebutuhannya..seperti yang diungkapkan
oleh Tjiptono (2006:54): “kualitas memiliki hubungan erat dengan kepuasan
pengguna jasa, kualitas memberikan suatu dorongan kepada pengguna jasa untuk
mejalin hubungan yang kuat dengan perusahaan”.
Disisi lain, Hubungan antara kualitas dengan kepuasan konsumen
disampaikan oleh Zeithaml dan Bitner (2000:76) yang menyatakan bahwa “
customer satisfaction will be influenced product or service features by perseption
of quality is an important predictor of customer satisfaction. Several study support
the causal chain that suggest quality satisfaction” (Arnould et al. 2002:16). Kualitas
yang dirasakan menjadi petunjuk penting dalam penentuan kepuasan konsumen.
Kotler dan Armstrong (2003:310) juga menyebutkan bahwa tingkat kualitas yang
tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi.
2.8

Kerangka Konseptual
Dalam kerangka konseptual digambarkan bagaimana kerangka pikir dalam

melakukan penelitian ini. Variabel – variabel yang akan di analisis, yaitu : (1)
Variabel Kualitas Pelayanan (X1) meliputi : Bukti fisik (X1.1), Keandalan (X1.2),
Jaminan (X1.3), Daya Tanggap (X1.4), Empati (X1.5) dan Variabel Kualitas Produk
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(X2) meliputi : Kinerja (X2.1), Daya Tahan (X2.2), Keandalan (X2.3), Estetika (X2.4),
Fit and Finish (X2.5) terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y). Dari hasil
pengujian tersebut akan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan
antara dalam terhadap kepuasan pelanggan. Berikut kerangka kerangka pikir dalam
penelitian ini :
Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian
PT Smartfren kota Malang

Kualitas Pelayanan (X1)
Kualitas Produk (X2)
Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu

Customer Retention
Orientation

Analisis
Deskriptif

Analisis
Kuantitatif

1.
2.
3.
4.
5.

Uji Asumsi Klasik
Uji Regresi Berganda
Uji F
Uji T
Uji Koefisien
Determinasi

Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian

Sumber: Penulis
(2017)
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2.9

Hipotesis Penelitian
Hipotesis selalu dibutuhkan dalam setiap penelitian yang dilakukan.

Menurut Arikunto (2013: 110) Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban
yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui
data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, hipotesisnya akan mengarah pada
dugaan terjadinya hubungan yang bisa memberi pengaruh antara variabel-variabel
terkait kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan.
Gambar 2.2
Hipotesis Penelitian

Kualitas Pelayanan (X1)

Kualitas Produk (X2)

Kepuasan
Pelanggan
(Y)

Sumber: Penulis (2017)

Menurut Sugiyono (2006) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
rumusan masalah penelitian. Maka yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah sebagai
berikut :

H1 : Diduga variabel kualitas pelayanan (X1) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y)
H2 : Diduga variabel kualitas produk (X2) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory
research. Penelitian explanatory ini menguji suatu hipotesis antara variabel satu
dengan variabel yang lain yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain.
Penelitian explanatory itu sendiri adalah penelitian yang menjelaskan hubungan
diantara dua variabel dimana satu variabel memberi pengaruh kepada variabel
lainnya (Cooper dan Schindler, 2008:703). Hasilnya akan diketahui seberapa
besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya, serta
besarnya arah hubungan yang terjadi.
Alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk membuat penjelasan
mengenai hubungan sebab akibat yang diperoleh antar variabel yang diperoleh
dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta mengetahui seberapa kontribusi variabelvariabel bebas terhadap variabel terikatnya dan besar arah hubungan itu terjadi.
3.2 Lokasi Penelitian
Kegiatan ini dilakukan di beragam tempat di Kota Malang.
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal
minat yang peneliti investigasi (Sekaran, 2007:121).Sedangkan menurut Sugiyono
(2010:72), mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
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yang

ditetapkan

oleh

peneliti

untuk

dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya.Target populasi atau yang biasa disebut dengan populasi sasaran,
merupakan kumpulan atau elemen yang memliki informasi yang dicari peneliti
dan yang akan diambil kesimpulannya (Malhotra : 2006). Target populasi
merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang
dilakukan peneliti.
Menurut Sekaran (2007:123) sampel adalah sebagian dari populasi.
Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dalam
menetapkan jumlah anggota sampel menurut pendapat yang dikemukakan oleh
Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2008:129) yang mengusulkan aturan ukuran
sampel sebagai berikut:
1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk
kebanyakan penelitian.
2. Dimana sampel dipecah ke dalam sub sampel seperti pria atau wanita, dan
ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.
3. Dalam penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran
sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar
dari jumlah variabel dalam studi.
4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang
ketat (match pairs, dan sebagainya), penelitian yang sukses adalah mungkin
dengan sampel ukuran kecil antara 10 hingga 20.
Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden, jumlah ini
ditetapkan menurut Malhotra (2005: 368-369), bahwa jumlah sampel atau
responden dengan jumlah populasi yang tak terbatas paling sedikit empat atau
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lima kali jumlah sub variabel yang diteliti. Jumlah sub variabel yang terdapat
dalam adalah 11 sub variabel sehingga jumlah sampel yang diteliti minimal
adalah 6 x 11 sub variabel = 66. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 100
karena menurut penulis jumlah ini akan dapat memperkuat bukti secara lebih
akurat terhadap variabel penelitian yang diteliti.
3.3.1 Teknik Sampling
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
nonprobability sampling (sampling tak acak) dengan menggunakan teknik
purposive sampling.Menurut Aritonang (2007:103) bahwa “teknik purposive
sampling, unsur yang digunakan menjadi sampel didasarkan pada tujuan
penelitian dan didasarkan pada kriteria tertentu”.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
random sampling maka, sampel yang diambil/dipilih berfungsi memberikan
informasi maksimum yang penentuannya dilakukan dengan memilih orang
tertentu yang diharapkan dapat memberi data/informasi yang diperlukan dengan
kriteria responden sebagai berikut, yaitu :
1. Pelanggan yang memakai produk modem Smartfren dengan minimum
penggunaan selama 2 bulan karena didasarkan pada alasan waktu terbaik
dalam memberikan penilaian tentang modem tersebut.
2. Pelanggan yang pernah datang ke layanan gallery Smartfren
3. Pelanggan yang berusia minimal 18 tahun karena dianggap sudah dewasa
dan sudah memiliki kompetensi untuk memberikan penilaian terhadap
suatu produk
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Adapun pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan
kuisioner secara online dengan menggunakan Google Docs berjumlah 100 sampel
kuisioner.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa cara untuk mengumpulkan data,
antara lain :
a. Angket (Kuisoner)
Menurut Hadi dalam Aritonang (2007:154) bahwa “angket” merupakan
sehimpunan pertanyaan mengenai suatu variabel yang diajukan kepada
dan untuk memperoleh tanggapan dari subjek”.
b. Studi Kepustakaan
Menurut Sugiyono (2012) Studi kepustakaan adalah kajian teoritis,
referensi serta literature ilmiah lainnya yag berkaitangan dengan
budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi soal yang
diteliti.
3.5

Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberkan keterangan

tentang data. Berdasarkan sumber datanya dibedakan menjadi dua, yaitu data
primer dan data sekunder, penjelasannya yaitu :
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh dari sumber penelitian atau obyek
penelitian yaitu tanggan pelanggan modem Smartfren. Malhotra (2006:120)
menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh peneliti untuk
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maksud khusus menyelesaikan masalah penelitian. Data primer ini adalah
hasil skor jawaban yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada
pelanggan modem Smartfren di kota Malang.
b. Data Sekunder
Menurut Umar (2002:130) data sekunder adalah data primer yang
telah diolah menjadi bentuk-bentuk seperti table, grafik, diagram, gambar dan
sebaagainya sehingga lebih informatif untuk pihak lain. Data yang diperoleh
atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada tersebut seperti studi pustaka,
buku-buku literature, dan laporan atau jurnal penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan masalah penelitian.
3.6

Identifikasi Variabel Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu dua variabel bebas

(independent variabel) (X1) (X2) dan satu varibel terikat (Y1). Menurut Sugiyono
(2009:33), “variabel bebas (independent variabel) adalah variabel yang
mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat”.
Dalam hal ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah variabel kualitas
pelayanan (X1) dan kualitas produk (X2).
Menurut Sugiyono (2009:33), “variable terikat (dependent variable)
adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya
variable bebas”. Dalam hal ini variabel terikatnya adalah kepuasan pelanggan (Y).
3.6.1

Variabel Penelitian
Menurut Arikunto (2002:99), variabel adalah objek penelitian atau apa

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari
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variabel bebas (x) dan variabel terikat (y).Untuk mempermudah pemahaman,
penjelasan dari masing-masing variabel dapat dijelaskan dalam tabel sebagai
berikut :
1. Variabel bebas (independent variabel), yaitu kualitas pelayanan (X1) menurut
A. Hamdani (2006:182), adalah tingkat pelayanan yang diberikan perusahaan
Smartfren terhadap pelanggan demi tercapainya kepuasan pelanggan.
Adapaun indikator dan item dari variable kualitas pelayanan, yaitu :
a. Bukti Fisik (Tangibles) (X1.1)
Bukti fisik meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana
komunikasi.
b. Keandalan (Reliability) (X1.2)
Yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan
dengan segera, akurat, dan memuaskan.
c. Jaminan (Assurance) (X1.3)
Mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki distributor, bebas dari bahaya, resiko atau
keragu – raguan.
d. Daya Tanggap (responsiveness) (X1.4)
Yaitu

keinginan

distributor

untuk

membantu

pelanggan

dan

memberikan layanan dengan tanggap.
e. Empati (Empaty) (X1.5)
Meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik,
perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual
pelanggan.
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2. Variabel bebas (independent variabel) kedua berupa k (X2) adalah kualitas
produk menurut Surachman (2008:26) yang diberikan perusahaan Smartfren
terhadap pelanggan demi tercapainya kepuasan pelanggan. Adapun variabel
dan item dari variable kualitas produk yaitu :
a. Kinerja (performance) (X2.1)
Hal ini berkaitngan dengan aspek fungsional suatu barang dan
merupakan karateristik utama yang dapat dipertimbangkan pelanggan
dalam membeli barang tersebut.
b. Daya Tahan (durability). (X2.2)
Merupakan refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau
masa pakai barang.
c. Keandalan (reliability). (X2.3)
Yaitu alat promosi yang ditujukan untuk membangun hubungan baik
dengan berbagai khalayak.
d. Estetika (Aesthetics).(X2.4)
Karateristik yang bersifat subjektif mengenai nilai – nilai estetika yang
berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi
individu yang berkaitan dengan penampilan suatu produk.
e. Fit and Finish.(X2.5)
Sifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai
keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas.
Produk jika disertai dengan kualitas yang setara dengan fungsi produk
tersebut secara tidak langsung akan menciptakan kepuasan konsumen.
Jika perusahaan mampu menciptakan produk yang memiliki kualitas
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yang baik dan

sesuai dengan harapan konsumen nantinya akan

menimbulkan minat beli yang tinggi.
3. Variabel terikat (dependent variabel) berupa kepuasan pelanggan (Y)
menurut Engel dalam Tjiptono (2006:349) dalam hal ini adalah tingkat
kepuasan pelanggan Smartfren yang telah menerima pelayanan serta kualitas
produk dari perusahaan Smartfren.
Menurut Suhardi Sigit dalam buku WIdayat (2002:23), definisi operasional
adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel (kasus) di
lapangan, dengan merumuskan, secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan
berbagai tafsiran. Untuk memudahkan penelitian, indikator variabel-variabel akan
dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tabel Variabel Penelitian

Variabel
Kualitas Pelayanan (X1)

Indikator

Item



Bukti Fisik
(X1.1)

X1.1.1. Penampilan fisik gedung
baik
X1.1.2. Lokasi/tempat parkir yang
luas dan nyaman
X1.1.3 Keserasian penataan ruang



Keandalan
(X1.2)

X1.2.1 Keakuratan karyawan dalam
melakukan pelayanan kepada
pelanggan
X1.2.2 Keprofesionalitasan
karyawan dalam menanggapi
pelanggan
X1.2.3 Karyawan dapat memberikan
kepercayaan kepada
pelanggan



Jaminan
(X1.3)

X1.3.1 Keramahan karyawan
smartfren yang baik
X.1.3.2 Perhatian karyawan
smartfren yang baik
X1.3.3 Kesopanan karyawan
smartfren yang baik
X1.3.2 Kompetensi karyawan

Menurut A. Hamdani
(2006:182)

43

Smartfren kota Malang baik
X1.3.3 Perasaan aman saat
melakukan transaksi

Kualitas Produk (X2)



Daya Tanggap
(X1.4)

X1.4.1 Kecepatan karyawan dalam
bekerja.
X1.4.2 Penanganan keluhan
konsumen baik
X1.4.3 Kesediaan membantu
pelanggan
X1..4.4 Kerjasama karyawan dalam
melayani pelanggan



Empati
(X1.5)

X1.5.1 Kecepatan dalam
menanggapi keluhan
X1.5.2 Menjaga hubungan dengan
pelanggan baik
X.1.5.3. Peduli terhadap kebutuhan
pelanggan.



Kinerja
(X2.1)

X.2.1.1 Modem Smartfren memiliki
kecepatan internet yang baik
X.2.2.2 Modem smartfren
memberikan akitvasi internet
yang mudah ketika digunakan



Daya Tahan
(X2.2)

X.2.2.1 Modem smartfren memiliki
daya tahan baterai yang lama
ketika digunakan
X.2.2.2 Modem smartfren tidak
cepat panas jika lama
digunakan (lebih dari 1jam)



Keandalan
(X2.3)

X.2.3.1 Modem smartfren memiliki
kecepatan internet yang handal
ketika digunakan
X.2.3.2 Modem Smartfren
memberikan kemudahan dalam
mobilisasi



Estetika
(X2.4)

X.2.4.1 Modem smartfren memiliki
varian warna dan tipe yang
menarik
x.2.4.2 Modem smartfren memiliki
design yang futuristik



Fit and Finish
(X2.5)

X.2.5.1

Menurut Surachman
(2008:26)

Saya merasa
smartfren memiliki
terbaik
X.2.5.2 Saya merasa
menggunakan
smartfren

modem
kualitas
nyaman
modem
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Kepuasan Pelanggan (Y)

Kepuasan
Pelanggan
(Y)

Menurut Tjiptono
(2006:349)

(Rahman
M.Afifi :2015)

Y1 Saya akan terus menggunakan
produk modem Smartfren
Y2 Saya akan merekomendasikan
kepada orang lain
Y3
Saya tidak akan mencari
informasi tentang produk lain
kecuali produk Smartfren

Sumber: berbagai jurnal (2017).

3.7

Skala Pengukuran
Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert.

Menurut Sugiyono (2009:86), “skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena
social”. Dalam penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang
selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang
akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian idikator tersebut
dijadikan sebagai titio tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat
berupa pernyataan dan pertanyaan.
Maka dari itu, pilihan jawaban yang tersedia diberikan nilai sebagai
berikut :
Tabel 3.2
Keterangan Skala Likert
PILIHAN JAWABAN

SKALA

Sangat Setuju

5

Setuju

4

Netral

3

Tidak Setuju

2

Sangat Tidak Setuju

1

Sumber: Sugiono (2012).
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3.8

Pengujian Instrumen Penelitian

3.8.1

Uji Validitas
Imam Ghozali (2006:45) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid
jika pernyataan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuisioner tersebut. Menurut Arikunto (2014:211), validitas adalah
suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu
instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.
Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
Validitas item pernyataan ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara
skor (nilai) yang diperoleh dari masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan
dengan skor total menggunakan korelasi Pearson Product Moment atau
membandingkan koefisien korelasi produk momen (Rhitung) dengan nilai kritisnya.
Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson,
yang dikenal dengan korelasi Product Moment sebagai berikut:

r𝑥𝑦 =

NΣXY−(ΣX)(ΣY)
√{NΣY2 −(ΣX2 )}{NΣY2 −(Σ Y2 )}

Keterangan:
rxy = Nilai validitas atau koefisien korelasi
x = Skor kuisioner atau item
y = Skor total atau total variabel.
n = Banyaknya sampel atau responden.
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Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan
sebesar α = 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan
nilai r hitung yang bisa dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation yang
akan dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05.
Secara singkat, kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
a.

Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 atau nilai rhitung > rtabel maka item
pertanyaan valid.

b.

Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 atau nilai rhitung < rtabel maka item
pertanyaan tidak valid dan perlu dikeluarkan, rhitung diperoleh dengan
melihat pada tabel Pearson Product Moment.

Cara melihat nilai kritis pada tabel ini adalah dengan melihat jumlah sampel
yang digunakan dalam penelitian ini pada sisi kiri tabel dan melihat berapa hasil
rhitung pada jumah sampel yang dikehendaki. Jadi jika sebuah butir pertanyaan
tidak valid, maka secara langsung akan dikeluarkan. Butir – butir pertanyaan yang
sudah valid kemudian secara bersama diukur reliabilitasnya.

3.8.2

Uji Reliabilitas
Imam Ghozali (2006:41) mengemukakan bahwa reliabilitas sebenarnaya

adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
variabel atau konstruk. Suatu koesioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Sedangkan Reliabilitas menurut Arikunto (2014:221) menunjuk pada satu
pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan
sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.
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Metode yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument adalah uji
alpha cronbach (α). Rumus alpha digunakan untuk mencari realibilitas item
pertanyaan yang skornya bukan 1 dan 0 misalnya. Rumus alpha dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :

Keterangan :
r11

= Reliabilitas instrumen

k

= Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya butir pertanyaan

∑σb2 = Jumlah varians butir
σ2t

= varians total

Instruments dikatakan reliabel jika:
a. Cronbach Alpha > 0,6 maka instrumen pengamatan dinyatakan reliabel.
b. Cronbach Alpha < 0,6 maka instrumen pengamatan tidak reliabel.

3.9

Uji Asumsi Klasik

3.9.1

Uji Normalitas
Tujuan uji asumsi regresi normalitas adalah untuk menguji apakah dalam

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya
mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang
mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:110).
Dengan alat bantu aplikasi SPSS for Windows Version 20, Prosedur uji normalitas
ini

dilakukan dengan

menggunakan

uji

Kolmogorov-Smirnov.

Dasar
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pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi lebih
besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.
Menurut Ghozali (2011:112), cara lain untuk mendeteksi apakah residual
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada
sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya,
dengan dasar pengambilan keputusan antara lain:
a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau grafik histogram tidak
menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.

3.9.2

Uji Multikolinieritas
Iman Ghozali (2006:91 ) menyatakan bahwa Uji Multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas (independen). Model regresi yang baik selayaknya tidak terjadi
Multikolinieritas.
Untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinieritas dalam suatu model regresi
Iman Ghozali (2006:91) mengemukakan bahwa dapat dilakukan beberapa cara
diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat
tinggi, tetapi secara individual variabel –variabel independen banyak
yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen
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b. Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Jika antar
variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas
0,90), maka ini merupakan indikasi adanya Multikolinieritas. Tidak
adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas
dari Multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya
efek kombinasi dua atau lebih variabel independen
c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) niat tolerance dan lawannya
(2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap
variabel Independen manakah yang dijelaskan oleh variabel Independen
lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel Independen menjadi
variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel Independen
yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel Independen lainnya. Jadi,
nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan
adanya Multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan
nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas
yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai tolerance = 0,10 sama
dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun Multikolinieritas dapat
dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF , tetapi peneliti tetap saja tidak
mengetahui variabel – variabel Independen mana sajakah yang saling
berkorelasi.

3.9.3

Uji Heteroskedatisitas
Uji Heteroskedatisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke
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pengamatan yang lain. Jika varians berbeda, disebut Heteroskedatisitas dan model
yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedatisitas.
Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya Heteroskedatisitas adalah
dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED)
dengan Resisualnya (SRESID)
Iman Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa dasar analisis untuk
mengambil keputusannya adalah :
a. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),
maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedatisitas
b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan
dibawah

angka

0

pada

sumbu

Y,

maka

tidak

terjadi

Heteroskedatisitas.
Selain scatter plot, uji glejser juga dapat digunakan untuk menentukan
model tersebut homogen atau tidak. Pengambilan keputusannya didasarkan pada
nilai signifikansinya dimana apabila nilainya lebih besar dari 0,05 maka dianggap
tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, ketika nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 kesimpulannya terjadi heteroskedastisitas.
3.9.4

Uji Linieritas
Uji linieritas digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik khususnya

dalam analisis korelasi atau regresi linear yang termasuk dalam hipotesis
assosiatif. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi
atau regresi linear. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah:
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Jika nilai probabilitas > 0,05, maka hubungan antara variabel X dengan Y
adalah linear.



Jika nilai probabilitas < 0,05, maka hubungan antara variabel X dengan Y
adalah tidak linear.

3.10 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
3.10.1 Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut Sugiyono (2007:210-211) analisis regresi berganda digunakan untuk
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium),
bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimaniplasi
(dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda dilakukan bila jumlah
variabel independennya minimal dua.
Persamaan regresinya adalah :
𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 +. . . … 𝑏𝑛 𝑋𝑛 + e

Dimana :
Y = Variabel Dependent
X = Variabel Independent
a = konstanta
b = koefisien variabel independent
e = error
X1 = Kualitas Pelayanan
X2 = Kualitas Produk
Y = Kepuasan Pelanggan
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3.10.2 Uji F
Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersamasama terhadap variabel terikat.Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2008:190)
dengan rumus :

R2 / k
2
F = 1  R / n  k  1





Dimana :
F

= Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

R2

= koefisien determinasi

N

= jumlah sampel

k

= jumlah variabel bebas

Uji ini memiliki kriteria sebagai berikut :
Fhitung > Ftabel dengan signifikasi F di bawah 0.05 (5%). Jika Fhitung > Ftabel maka
secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dan
sebaliknya jika Fhitung < Ftabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap
variabel terikat.
3.10.3 Uji t
Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial
terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2006:184) uji t dapat dicari dengan
rumus sebagai berikut :
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r n2

T=

1 r 2

Dimana :
t = thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel
r = korelasi parsial yang ditemukan
n = jumlah sampel
Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dan ttabel dengan
tingkat signifikansi t < 0.05 (5%) dan pada tingkat derajat bebas df = n-k-1. Jika
thitung > ttabel maka secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat, begitu juga sebaliknya

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan
PT Mobile-8 Telecom Tbk (“Mobile-8” atau “Perseroan”) didirikan pada
bulan Desember 2002. Pada tahun 2003, Perseroan mengakuisisi dua operator
telepon selular berlisensi, yaitu Komselindo dan Metrosel, dan mulai beroperasi
sebagai penyelenggara jasa selular dengan menggunakan basis teknologi CDMA.
Layanan yang pertama kali diluncurkan oleh Mobile-8 adalah Layanan Selular
Prabayar dengan brand “Fren” yang dioperasikan pada bulan Desember 2003
dengan berbasis jaringan CDMA 2000-1X.
Pada bulan April 2004, Mobile-8 meluncurkan Layanan Selular Fren
Pascabayar pada jaringan yang sama. Lima bulan kemudian Perseroan mengakuisi
satu lagi operator telepon selular berlisensi, yaitu Telesera. Perseroan juga serta
merta menyelesaikan peralihan sistem telekomunikasi yang dioperasikan ketiga
operator berlisensi yang diakuisi tersebut dari sistem selular analog menjadi
sistem selular digital CDMA.
Pada tahun 2006, Mobile-8 memperkenalkan layanan 3G pada jaringan
CDMA EVDO, serta melakukan pencatatan perdana saham pada Bursa Efek
Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta). Langkah-langkah Perseroan di pasar
modal terus berlanjut, dimana pada tahun 2007 Mobile-8 berhasil menerbitkan
obligasi

Rupiah

pertamanya

yang

juga

dicatatkan

di

Bursa

Efek

Indonesia.Kemudian, Perseroan juga turut meramaikan pasar modal regional
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dengan penerbitan Eurobond pertamanya yang dicatatkan di Bursa Efek
Singapura.
Pada bulan April 2008, Mobile-8 memperkenalkan fitur baru yaitu “World
Passport”, dimana Mobile-8 menjadi operator CDMA pertama di dunia yang
bergabung dengan Asosiasi GSM sehingga memungkinkan pelanggan Mobile-8
melakukan PT Smartfren Telecom, Tbk. adalah operator penyedia jasa
telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi selular dan
mobilitas terbatas (fixed wireless access), serta memiliki cakupan jaringan CDMA
EV-DO (jaringan mobile broadband yang setara dengan 3G) yang terluas di
Indonesia.
Smartfren juga merupakan operator telekomunikasi pertama di dunia yang
menyediakan pelayanan CDMA EV-DO Rev. B (setara dengan 3,5G dengan
kecepatan unduh s.d. 14,7 Mbps) dan operator CDMA pertama yang menyediakan
layanan Blackberry.
Terbaru, Di awal tahun 2016, Smartfren kembali mencetak sejarah sebagai
perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menyediakan layanan
Voice Over LTE (VoLTE secara komersial). Serta menjadi perusahaan
komunikasi yang memiliki jaringan 4G LTE Advanced terluas di Indonesia
4G LTE-Advanced merupakan standar komunikasi internet seluler dan
pengembangan lanjutan dari Long Term Evolution (LTE) oleh 3rd Generation
Partnership Project (3GPP). LTE-Advanced adalah salah satu pengembangan
utamanya pada saat ini, yaitu penggabungan dua atau lebih saluran radio
(spectrum) untuk mendapatkan kecepatan yang lebih cepat.
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Smartfren menawarkan modem internet dengan beragam tipe

serta

layanan data dan suara, solusi bisnis dan layanan Value Added Services (VAS).
Voice Over Long Term Evolution (Voice over LTE/VoLTE) adalah fitur
teknologi yang menggunakan standard an prosedur untuk komunikasi suara dan
data berbasis jaringan 4G LTE. Teknologi ini merupakan satu metode untuk
menciptakan, menyiapkan dan mengatur suara berkecepatan tinggi, video dan
layanan pesan melalui jaringan nirkabel 4G dan perangkat yang mudah dibawa.
Jasa dan layanan Smartfren memiliki nilai-nilai (values) yaitu sebagai
mitra yang terbaik bagi pelanggan dengan menawarkan solusi yang cerdas dalam
layanan-layanan

telekomunikasi

untuk

meningkatkan

pengalaman

hidup

pelanggan dalam berkomunikasi. Sebagai operator 4G LTE yang menyediakan
jaringan internet kecepatan tinggi bergerak (mobile broadband) yang terluas di
Indonesia,

Smartfren

berkomitmen

untuk

menjadi

penyedia

layanan

telekomunikasi yang terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas terbaik.
Dari waktu ke waktu, produk modem yang dihasilkan tidak hanya satu
macam saja namun bermacam varian modem yang telah diproduksi oleh
smartfren, yang disusun pada tabel 4.1 dibawah antara lain:
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Tabel 4.1
Varian Modem Smartfren
Modem Smartfren
MiFi M2Y

Spesifikasi Produk





MiFi M2S






MiFi M3Y








MiFi M3Z




Mendukung WiFi 2.4 GHz
Mendukung sampai dengan 32 koneksi pengguna
dalam waktu bersamaan
MicroSD slot, support up sampai 32 GB
Baterai 2000 mAh
Chipset Qualcomm MDM 9320
Mendukung WiFi 2.4 GHz
Mendukung sampai dengan 15 koneksi pengguna
dalam waktu bersamaan
Mendukung Mobile WiFi App untuk penyetelan lebih
ringkas yang bisa diunduh dari Google Play Store
dan Apple App Store
Baterai 2000 mAh
Chipset Qualcomm MDM 9307
Mendukung sampai dengan 32 koneksi pengguna
dalam waktu bersamaan
Mendukung Mobile WiFi App untuk penyetelan
lebih ringkas
MicroSD slot, support up sampai 32 GB
Baterai 3000 mAh





Chipset Qualcomm MDM 9307
Mendukung sampai dengan 32 koneksi pengguna
bersamaan
Micro SFD Slot
WPS Button
Baterai 3000 mAh

MiFi M3S







Chipset Qualcomm MDM 9307
Mendukung sampai dengan 32 koneksi bersamaan
MicroSD slot support up to 32 GB
WPS button
Baterai 3000 mAh

MiFi M5







Support Power Bank
USB On the Go
Mendukung sampai dengan 32 koneksi bersamaan
Sharing Control
Baterai 3250 mAh

Sumber : Smartfren.com (2017)
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Dengan bermacam – macam modem yang ditawarkan. Smartfren juga
menciptakan layanan – layanan internet yang bermacam – macam pula dengan
tiap tipe modem yang ditawarkan. Dimana hal ini bertujuan untuk menarik
pelanggan – pelanggan khusus dari berbagai kalangan dengan penggunaan
kepentingan yang berbeda – beda. Paket internet yang ditawarkan Smartfren
adalah sebagai berikut :
1. Volume Based EVO
Gambar 4.1
Paket Internet Volume Based EVO

Sumber : Smartfren.com (2017)

Keterangan:


Paket ini tidak memerlukan registrasi ulang seperti input registrasi pake
tulang. Pulsa yang masuk akan langsung menjadi kuota internet yang bisa
dipakai dimana saja



No Speed Limit (4G LTE)



Bonus Paket akan diakumulasikan dengan pengisian pulsa internet normal.
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2. Paket Internet Volume Based
Gambar 4.2
Paket Internet Volumed Based

Sumber : Smartfren.com (2017)

Keterangan:


Volume dari layanan data berlaku akumulasi dan akan berlaku masa aktif
paling lama



Paket Volume based Harian dan Mingguan hanya dapat dinikmati oleh
pelanggan Prabayar Smartfren



Setelah volume atau masa berlaku paket habis, maka pelanggan akan
dikenakan tarif reguler sesuai dengan tarif dasar layanan data



Pelanggan yang masih memiliki Paket Volume based Reguler tidak dapat
melakukan Pembelian Paket Volume based Auto Renewal dan sebaliknya.
Pelanggan Paket Volume based Reguler dapat membeli Paket Volume based
reguler lainnya jika volume data yang dimiliki habis sebelum masa berlaku
paket selesai.
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3. Volume Based Auto Renewal
Gambar 4.3
Volume Based Auto Renewal

Sumber : Smartfren.com (2017)

Paket Internet Volume based dengan Auto Renewal adalah Paket Internet
Volume based yang secara Otomatis akan diperbaharui di setiap akhir masa
berlaku Paket tersebut, sehingga anda tidak perlu lagi repot untuk membeli Paket
Internet setiap Bulan-nya. Internetan, kini jadi lebih mudah.
4. Paket internet Unlimited
Gambar 4.4
Paket internet Unlimited

Sumber: Smartfren.com (2017)
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Keterangan :


Kecepatan dasar Layanan internet Unlimited Smartfren adalah 512 Kbps
(Unduh), Pelanggan dapat menikmati kecepatan yang lebih tinggi dengan
melakukan pembelian booster



Berlaku aturan pemakaian wajar, setelah melampaui batas FUP kecepatan
download menjadi 64 Kbps sampai masa berlaku paket berakhir.

4.2 Deskripsi Responden
Karakteristik responden menggambarkan kondisi para responden dalam hal
ini adalah pelanggan modem smartfren. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner
yang telah dilakukan kepada 100 responden. Adapun mengenai karakteristik
responden sebagaimana terpaparkan pada bagian berikut :
4.2.1 Jenis Kelamin responden
Deskripsi karakteristik berdasarkan jenis kelamin responden yaitu para
pelanggan modem smartfren, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.2
berikut :
Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

Jumlah Responden
58
42
100

Persentase
58%
42%
100%

Sumber : data primer, diolah (2017).

Berdasar Tabel 4.2, dari 100 responden yaitu pelanggan modem
smartfren sebagian responden jenis kelamin perempuan sebanyak 42 responden
atau 42% dan sebagian responden sebanyak 58 orang atau 58% merupakan
laki-laki.. Jumlah laki – laki dan perempuan yang memiliki presentase yang
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hampir sama menandakan bahwa baik laki – laki maupun perempuan memiliki
kebutuhan yang sama terhadap kebutuhan penggunaan internet pada produk
modem Smartfren.
4.2.2

Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir

disajidkan dalam Tabel 4.3 berikut ini :
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pekerjaan
SMA
D3
S1
S2
Lain-lain
Total

Frekuensi
28
0
65
5
2
100

Persentase
28%
0%
65%
5%
2%
100%

Sumber : data primer, diolah (2017).

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan sebagian besar pendidikan
terakhir tertinggi responden adalah S1 dengan presentase sebesar 65% (65
responden) dan terendah diperoleh oleh lain – lain sebesar 2% (2 responden).
Hal ini menandakan responden S1 adalah orang – orang adalah melek
teknologi dan berkebutuhan tinggi terhadap modem internet Smartfren untuk
memenuhi kebutuhan mereka tiap harinya. Dan responden lain – lain adalah orang
– orang yang kurangnya mendapat pembelajaran internet atau gagap teknologi
internet yang disebabkan oleh berbagai aspek mulai dari pendidikan,ekonomi dan
lain – lain.
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4.2.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan usia disajikan

dalam Tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Pekerjaan
Frekuensi
Persentase
18-24 tahun
65
65%
25-30 tahun
23
23%
31-40 tahun
7
7%
40 tahun ke atas
5
5%
Total
100
100%
Sumber : Data primer diolah, 2017
Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang terbesar
adalah berumur 18-24 tahun sebanyak 65% (65 responden) dan responden
terendah berumur 40 tahun keatas sebanyak 5% (5 responden)
Hal ini mendadakan bahwa usia responden 18-24 tahun adalah generasi
milenial yang memiliki kebutuhan internet paling tinggi dibandingkan dengan
lainnya, karena pada usia ini banyaknya kebutuhan internet mulai dari aktifnya
social media, pendidikan dan pekerjaan lainnya sangat bergantung pada adanya
modem internet. Dan 40 tahun keatas memiliki kebutuhan internet paling rendah
karena kurangnya kebutuhan dan banyaknya gagap teknologi yang banyak
dialami pada orang generasi terdahulu.
4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan/Uang Saku Per
Bulan
Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendapatan/uang
saku per bulan disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini :
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Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan/Uang Saku Per Bulan
Pekerjaan
Frekuensi
Persentase
<Rp 1.000.000,00
22
22%
Rp 1.000.000,00 – Rp 3.000.000,00
28
28%
Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00
>Rp.5000.000,00

35
15

35%
15%

Total

100

100%

Sumber : data primer, diolah (2017).

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, pendapatan/uang saku perbulan
responden sebagian besar berada pada Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00 dengan
persentase sebesar 35% (35 responden) dan terendah adalah >Rp 5.000.000
dengan persentase sebesar 15% (15 responden).
Hal ini menandakan bahwa pendapatan sebesar Rp 3.000.000,00 – Rp
5.000.000,00 memilih menggunakan produk smartfren karena cost yang
dihasilkan dari produk yang didapat sesuai dengan apa yang mereka sisihkan dan
bayarkan. Dan pendapatan sebesar > Rp 5.000.000 memilih menggunakan home
cable yang lebih mahal karena kebutuhan mereka yang lebih elit.
4.3

Deskripsi Variabel Penelitian
Deskripsi distribusi jawaban ini digunakan untuk mengetahui frekuensi dan

variasi jawaban responden terhadap item-item pernyataan yang diajukan dalam
kuisioner. Pada masing-masing item variabel kualitas layanan ,kualitas produk
dan kepuasan konsumen yang secara keseluruhan jawaban responden didapatkan
melalui kuesioner, baik dalam jumlah responden maupun dalam angka presentase,
sehingga hasil rata-rata item tersebut diklasifikasikan dengan rentang skala
sebagai berikut:
a. Skor terendah = 1
b. Skor tertinggi = 5
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c. Jumlah kelas = 5
Berdasarkan lima alternatif jawaban yang telah diberikan kepada responden,
rentang skala yang digunakan untuk masing-masing item adalah 1 sampai 5.
Sedangkan penilaian atas tiap variabel diberikan sebagai berikut (Sudjana, 1996):

Interval =

Nilai terbesar−Nilai terkecil
Banyaknya kelas

=

5−1
5

= 0,8

Berdasarkan rentang skor tersebut maka dapat ditentukan interval masingmasing kelas adalah sebagai berikut :
a. 1,00 – 1,79

= Sangat Tidak Setuju

b. 1,80 – 2,59

= Tidak Setuju

c. 2,60 – 3,39

= Netral

d. 3,40 – 4,19

= Setuju

e. 4,20 – 5,00

= Sangat Setuju

Untuk mengatahui distribusi frekuensi variabel tersebut maka secara
lengkap dapat diuraikan sevagai berikut :
4.3.1 Deskripsi Variabel Kualitas Pelayanan (X1)
Kualitas Pelayanan (X1) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi
pelayanan Smartfren melalui Bukti Fisik (X1.1), Keandalan (X1.2), Jaminan (X1.3),
Daya Tanggap (X1.4), Empati (X1.5). Dan hasil pengujian dengan menggunakan
kuisioner dengan total 100 responden menunjukkan hasil sebagaimana dapat
dilihat di tabel 4.6 dibawah ini :
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Tabel 4.6
Distribusi Kualitas Pelayanan (X1)
Skala Jawaban
Deskripsi

Bukti
Fisik
(X1.1)

Keandalan
(X1.2)

Jaminan
(X1.3)

Sanga
t
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

F

%

F

% F

X1.1 (gedung)
X1.2 (parkir)
X1.3 (penataaan

0

0

0

0

0

0

0

ruang)

0

0

X1.4 (keakuratan)
X1.5

0

(keprofesionalitasan)

X1.6 (kepercayaan)
X1.7 (keramahan)
X1.8 (perhatian)
X1.9 (sopan)
X1.10 (kompetensi)

Setuju

Sangat
Setuju

%

F

%

F

%

F

%

1

1

49

49

50

50

100

100

4.49

0

2

2

68

68

30

30

100

100

4.28

0

0

2

2

62

62

36

36

100

100

4.34

0

0

0

2

2

74

74

24

24

100

100

4.22

0

0

0

0

5

5

61

61

34

34

100

100

4.29

0

0

0

0

1

1

69

69

30

30

100

100

4.29

0

0

0

0

2

2

67

67

31

31

100

100

4.29

0

0

0

0

3

3

62

62

35

35

100

100

4.32

0

0

0

0

2

2

67

67

31

31

100

100

4.29

0

0

0

0

4

4

63

63

33

33

100

100

4.29

X1.11 (keamanan)

0

0

0

0

1

1

66

66

33

33

100

100

4.32

X1.12 (kecepatan)
X1.13 (penanganan

0

0

0

0

4

4

66

66

30

30

100

100

4.26

keluhan)

0

0

0

0

4

4

63

63

33

33

100

100

4.29

membantu)

0

0

0

0

1

1

59

59

40

40

100

100

4.39

X1.15 (kerjasama)

0

0

0

0

2

2

61

61

37

37

100

100

4.35

X1.16 (menanggapi)
X1.17 (menjaga

0

0

0

0

3

3

66

66

31

31

100

100

4.28

hubungan)

0

0

0

0

3

3

59

59

38

38

100

100

4.35

0

0

0

0

2

2

63

63

35

35

100

100

4.33

Item

Netral

Total

Rata
-rata

Ratarata
Vari
abel

4.37

4.27

4.30

X1.14 (ketersediaan
Daya
Tanggap
(X1.4)

Empati
(X1.5)

4.32

X1.18 (memahami
pelanggan)

Rata-rata distribusi jawaban faktor Kualitas Pelayanan (X1)
Sumber : data primer, diolah (2017).

4.32

4.32

Keterangan :
Bukti Fisik (X1.1)
Gedung (X1.1) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4,49 dan parkir (X1.2)
memiliki rata – rata terendah yaitu 4,28. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi
gedung Smartfren kota Malang yang megah memberikan nilai pelayanan yang
baik, sejuk dan nyaman ketika pelanggan datang ke gerai Smartfren. Di lain sisi,
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pelanggan Smartfren merasa kesulitan dengan mendapatkan dan lahan parkir
yang tidak nyaman, sempit sehingga mengurangi kenyamanan ketika berkunjung.
Dengan rata – rata distribusi variabel Bukti Fisik (X1.1) 4,37. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah penyumbang tertinggi variabel
independen Kualitas Pelayanan (X1) yang berarti tingginya suatu Kualitas
Pelayanan sangat ditentukan oleh variabel ini.
Keandalan (X1.2)
Keprofesionalitasan (X1.5) dan kepercayaan (X1.6) sama – sama memiliki
rata- rata tertinggi yaitu 4,29 dan keakuratan (X1.4) memiliki rata – rata terendah
yaitu 4,22. Hal ini menjelaskan keprofesionalitasan dan kepercayaan karyawan
dalam pelayanan dimana pelanggan dapat percaya dan mengandalkan penuh
kepada pelayanan smartfren kota Malang disaat terjadinya kondisi pelayanan di
gerai Smartfren di kota Malang tersebut. Di lain sisi, keakuratan karyawan dalam
menanggapi konsumen dirasa konsumen tidak dapat diandalkan karena konsumen
merasa bahwa apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka terima dalam
pelayanan yang mereka berikan di gerai kurang memenuhi apa yang konsumen
inginkan.
Dengan rata – rata distribusi variabel Keandalan (X1.2) 4,27. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah penyumbang terendah variabel
independen Kualitas Pelayanan (X1) yang berarti rendahnya nilai rata – rata
variabel ini adalah karena pengaruh dari variabel ini, perlulah bagi Smartfren
untuk mengevaluasi dan berbenah kepada variabel ini.
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Jaminan (X1.3)
Perhatian (X1.8) dan keamanan (X1.11) sama – sama memiliki rata- rata
tertinggi yaitu 4.32 dan keramahan (X1.9), sopan (X1.10) dan kompetensi (X1.11)
memiliki rata – rata yang sama yaitu 4.29. Hal ini menjelaskan perhatian dan
keamanan yang diberikan karyawan smartfren saat di gerai kota Malang
memberikan kenyamanan bagi hati pelanggan. Perhatian dan keamanan yang
ditawarkan seperti terjaganya rahasia pelanggan dan akhirnya pelanggan merasa
diperlakukan sebagai raja saat berada pada di gerai Smartfren. Di lain sisi,
Keramahan, sopan dan kompetensi yang diberikan oleh karyawan smartfren
dinilai kurang memuaskan bagi pelanggan. Karena pelanggan merasa kurang
menerima senyum yang ramah, sopan dan kompetensi yang kurang.
Dengan rata – rata distribusi variabel Jaminan (X1.3) 4,30. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah variabel yang cukup mempengaruhi
independen Kualitas Pelayanan (X1) namun tetap diperlukan adanya peningkatan
sehingga dapat menunjang nilai rata – rata variabel independen ini.
Daya Tanggap (X1.4)
Ketersediaan membantu (X1.14) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.39 dan
kecepatan (X1.12) memiliki rata – rata terendah yaitu 4.26. Hal ini menjelaskan
ketersediaan membantu karyawan di gerai Smartfren sangat diterima oleh
pelanggan smartfren. Pelanggan merasa sangat dibantu dengan kehadiran
karyawan Smartfren saat di gerai sehingga mempermudah dalam memenuhi apa
yang pelanggan inginkan pada saat itu. Di lain sisi, kecepatan karyawan dalam
bertidak sangat rendah sehingga pelanggan merasa terbuang waktunya karena
harus sabar menunggu dengan apa yang diharapkan pelanggan pada saat itu.
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Dengan rata – rata distribusi variabel Daya Tanggap (X1.4) 4,32. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah variabel yang cukup mempengaruhi
independen Kualitas Pelayanan (X1) namun tetap diperlukan adanya peningkatan
sehingga dapat menunjang nilai rata – rata variabel independen ini.
Empati (X1.5)
Menjaga hubungan (X1.17) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.35 dan
menanggapi keluhan konsumen (X1.16) memiliki rata – rata yang sama yaitu 4.28.
Hal ini menjelaskan ketersediaan manajemen smartfren dalam menjaga
hubungannya dengan pelanggan membuat pelanggan merasa adanya keterikatan
dengan smartfren. Gencarnya Smartfren dalam memberikan kabar paket deal
terbaru memberikan kenyamanan bagi pelanggan pada sisi pelayanan. Di lain sisi
kurang tanggapnya dalam menangani keluhan konsumen membuat konsumen
merasa kurang dihargai jika ada masalah, sehingga hal ini harus menjadi evaluasi
bagi Smartfren kota Malang untuk meningkatkan dibagian pelayanan ini.
Dengan rata – rata distribusi variabel Empati (X1.5) 4,32. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah variabel yang cukup mempengaruhi
independen Kualitas Pelayanan (X1) namun tetap diperlukan adanya peningkatan
sehingga dapat menunjang nilai rata – rata variabel independen ini.
Dari hasil uraian tabel distribusi data diatas, dapat diambil kesimpulan
bahwa pada variabel Kualitas Pelayanan (X1) memiliki rata – rata distribusi
sebesar 4,32, yang berarti nilai rata – rata ini menunjukkan pusat dari nilai data
dan merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data tersebut. Hal ini
ditunjukkan bahwa nilai rata – rata variabel tertinggi dimiliki oleh Bukti Fisik
(X1.1) dengan rata – rata variabel sebesar 4,37 dan terendah dimiliki oleh variabel
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Keandalan (X1.2) dengan nilai rata- rata variabel distribusi sebesar 4,2667. Hal ini
menandakan bahwa nilai tertinggi yaitu Bukti Fisik (X1.1) menjadikan nilai utama
yang mendorong variabel Kualitas Pelayanan (X1) sedangkan Keandalan (X1.2)
menjadi nilai rendah yang sangat mempengaruhi nilai rata – rata variabel Kualitas
Pelayanan (X1), Dikarenakan menurut preferensi pelanggan, manajemen
Smartfren masih kurang memperhatikan nilai – nilai Keandalan sehingga
memiliki nilai – nilai rata – rata paling rendah, dimana keandalan merupakan
salah satu faktor penunjang kepuasan pelanggan.
4.3.2 Deskripsi Variabel Kualitas Produk (X2)
Kualitas Produk (X1) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi produk
Smartfren melalui Kinerja (X2.1), Daya Tahan (X2.2), Keandalan (X2.3), Estetika
(X2.4), Fit and Finish (X2.5). Dan hasil pengujian dengan menggunakan kuisioner
dengan total 100 responden menunjukkan hasil sebagaimana dapat dilihat di tabel
4.7 dibawah ini:
Tabel 4.7
Distribusi Kualitas Produk (X2)
Skala Jawaban
Deskri
psi

Item

Sang
at
Tida
k
Setuj
u

Tid
ak
Setu
ju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

Total

Rat
arata

F %F % F

% F

%

F

%

F

%

0

0 0

0

1

1

53

53

46

46

100

100

4.45

mudah)

0

0 0

0

0

0

53

53

47

47

100

100

4.47

X2.3 (baterai)
X2.4 (tidak cepat

0

0 0

0

0

0

62

62

38

38

100

100

4.38

panas)

0

0 0

0

1

1

65

65

34

34

100

100

4.33

X2.5 (sinyal luas)
X2.6 (mobilitas)

0

0 0

0

3

3

64

64

33

33

100

100

4.3

0

0 0

0

0

0

52

52

48

48

100

100

4.48

Rata
Rata
Vari
abel

X2.1 (kecepatan
internet)

Kinerja
(X2.1)
Daya
Tahan
(X2.2)
Keandalan
(X2.3)

X2.2 (aktivasi
4.46

4.36

4.39
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Estetika
(X2.4)
Fit and
Finish
(X2.5)

X2.7 (varian)
X2.8 (desain)
X2.9 (kualitas baik)
X2.10 (kenyamanan

0

0 0

0

2

2

63

63

35

35

100

100

4.33

0

0 0

0

2

2

56

56

42

42

100

100

4.4

0

0 0

0

1

1

64

64

35

35

100

100

4.34

baik)

0

0 0

0

1

1

66

66

33

33

100

100

4.32

Rata-rata distribusi jawaban faktor Kualitas Produk (X2)
Sumber : data primer, diolah (2017).

4.37

4.33

4.38

Keterangan :
Kinerja (X2.1)
Aktivasi mudah (X2.2) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.47 dan
kecepatan internet (X2.1) memiliki rata – rata yang terendah yaitu 4.45. Hal ini
menjelaskan bahwa tingkat kemudahan aktivasi internet smartfren saat langsung
digunakan memudahkan pelanggan dalam melakukan aktivasi dan langsung
terkoneksi internet. Di lain sisi, kecepatan internet dirasa sedikit kurang kencang
digunakan pada saat – saat waktu traffic yang banyak digunakan orang.
Dengan rata – rata distribusi variabel Kinerja (X1.1) 4,46. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah penyumbang tertinggi variabel
independen Kualitas Produk (X2) yang berarti tingginya nilai suatu Kualitas
Pelayanan sangat ditentukan oleh variabel ini.
Daya Tahan (X2.2)
Baterai (X2.3) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.8 dan tidak cepat panas
(X2.4) memiliki rata – rata yang terendah yaitu 4.33. Hal ini menjelaskan bahwa
baterai smartfren memiliki daya tahan yang besar dan dapat digunakan seharian
saat mobilisasi tanpa harus melakukan pengisian daya ulang saat diluar. Di lain
sisi, modem dirasa cepat panas oleh pelanggan ketika digunakan dalam waktu
yang lama.
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Dengan rata – rata distribusi variabel Daya Tahan (X2.2) 4,35. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah penyumbang terendah variabel
independen Kualitas Produk (X2) yang berarti rendahnya nilai rata – rata variabel
ini adalah karena pengaruh dari variabel ini, perlulah bagi Smartfren untuk
mengevaluasi dan berbenah kepada variabel ini.
Keandalan (X2.3)
Mobilitas (X2.6) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.48 dan sinyal luas
(X2.5) memiliki rata – rata yang terendah yaitu 4.3. Hal ini menjelaskan bahwa
nilai utama modem yaitu mobilitas berfungsi dengan baik. Para pelanggan merasa
terbantu dengan siapnya modem ini dimanapun mereka berada. Di lain sisi,
pelanggan merasa kesulitan mendapat sinyal di daerah – daerah pelosok Malang
yang tidak terjangkau oleh menara sinyal yang disediakan Smartfren.
Dengan rata – rata distribusi variabel Keandalan (X2.3) 4,39. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah variabel yang cukup mempengaruhi
independen Kualitas Produk (X2) namun tetap diperlukan adanya peningkatan
sehingga dapat menunjang nilai rata – rata variabel independen ini
Estetika (X2.4)
Desain (X2.8) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.4 dan varian (X2.7)
memiliki rata – rata yang terendah yaitu 4.33. Hal ini menjelaskan bahwa
pelanggan menyukai desain modem yang diberikan oleh Smartfren karena dinilai
futuristik dan sesuai dengan jaman. Di lain sisi, pelanggan merasa varian modem
yang dihadirkan kurang memiliki banyak tipe sehingga pelanggan kesulitan
memilih modem yang mereka inginkan.
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Dengan rata – rata distribusi variabel Estetika (X2.4) 4,365. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah variabel yang cukup mempengaruhi
independen Kualitas Produk (X2) namun tetap diperlukan adanya peningkatan
sehingga dapat menunjang nilai rata – rata variabel independen ini.
Fit and Finish (X2.5)
Kualitas baik (X2.9) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.34 dan
kenyamanan baik (X2.10) memiliki rata – rata yang terendah yaitu 4.32. Hal ini
menjelaskan bahwa pelanggan merasa kualitas modem yang diberikan oleh
Smartfren baik dan sesuai dengan fungsi yang diberikan untuk dapat memenuhi
kebutuhan pelanggan. Di lain sisi, kenyamanan dirasa kurang karena pelanggan
merasa modem sedikit berat dan agak sulit masuk ke kantong celana, sehingga
pelanggan harus membawa wadah untuk membawa modem tersebut mobilitas.
Dengan rata – rata distribusi variabel Fit and Finish (X2.5) 4,33. Hal ini
mendandakan bahwa variabel ini adalah variabel yang cukup mempengaruhi
independen Kualitas Produk (X2) namun tetap diperlukan adanya peningkatan
sehingga dapat menunjang nilai rata – rata variabel independen ini.
Dari hasil uraian tabel distribusi data diatas, dapat diambil kesimpulan
bahwa pada variabel Kualitas Produk (X2) memiliki rata – rata distribusi sebesar
4,38 yang berarti nilai rata – rata ini menunjukkan pusat dari nilai data dan
merupakan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data tersebut. Hal ini
ditunjukkan bahwa nilai rata – rata variabel tertinggi dimiliki oleh Kinerja (X2.1)
dengan rata – rata variabel sebesar 4,46 dan terendah dimiliki oleh variabel
Keandalan (X2.2) dengan nilai rata- rata variabel distribusi sebesar 4,355. Hal ini
menandakan bahwa nilai tertinggi yaitu Kinerja (X2.1) menjadikan nilai utama
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yang mendorong variabel Kualitas Produk (X2) sedangkan Daya Tahan (X2.2)
menjadi nilai rendah yang sangat mempengaruhi nilai rata – rata variabel Kualitas
Pelayanan (X1), Dikarenakan menurut preferensi pelanggan, manajemen
Smartfren masih kurang memperhatikan nilai – nilai Daya Tahan produk
smartfren sehingga memiliki nilai – nilai rata – rata paling rendah, dimana
keandalan merupakan salah satu faktor penunjang kepuasan pelanggan.
4.3.3

Deskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan (Y)
Kepuasan Pelanggan (Y) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi

kepuasan pelanggan meliputi keinginan menggunakan, merekomendasikan dan
tidak menggunakan produk lain. Dan hasil pengujian dengan menggunakan
kuisioner dengan total 100 responden dapat dilihat di tabel 4.8 dibawah ini:
Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Kepuasan Pelanggan (Y)

Skala Jawaban
Sanga
t
Tidak
Setuju
F %

Tidak
Setuj
u

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

F

%

F

%

Y1 (keinginan menggunakan)

0

0

0

0

0

0

Y2 (merekomendasikan)
Y3 (tidak menggunakan produk

0

0

0

0

0

0

F
4
7
6
4

%
4
7
6
4

F
5
3
3
6

%
5
3
3
6

F
10
0
10
0

lain)

0

0

0

0

0

0

6
2

6
2

3
8

3
8

10
0

Item

Total

Rata
-rata

%
1

4.53

1

4.36

1

4.38

Rata-rata distribusi jawaban Kepuasan Konsumen (Y)
4.42

Sumber: data primer, diolah (2017)

Keterangan:
Keinginan menggunakan (Y1) memiliki rata- rata tertinggi yaitu 4.53 dan
merekomendasikan (Y2) memiliki rata – rata yang terendah yaitu 4.36. Hal ini
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menjelaskan bahwa pelanggan tetap ingin menggunakan modem Smartfren
tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka karena merasa modem ini adalah
modem terbaik yang mereka dapatkan. Di lain sisi, pelanggan enggan
merekomendasikan modem ini kepada orang lain dengan banyak faktor
diantaranya yaitu ingin tetap ini memiliki pelanggan tetap saja sehingga
konektivitas akan jarang mengalami traffic.
Dari hasil uraian tabel distribusi data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
pada variabel Kepuasan Pelanggan (Y) memiliki rata – rata distribusi sebesar 4,42
berarti nilai rata – rata ini menunjukkan pusat dari nilai data dan merupakan nilai
yang dapat mewakili dari keterpusatan data tersebut. Nilai merekomendasikan
(Y2) harus menjadi evaluasi bagi smartfren agar dapat mendapatkan nilai yang
lebih tinggi, sehingga para pelangganpun dapat mencintai dan merekomendasikan
produk smartfren kepada pelanggan – pelanggan lain dengan sukarela.
4.4 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian
4.4.1 Uji Validitas
Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid
apabila mampu mengukur apa yang diukur atau dapat mengungkapkan dari
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi atau rendahnya validitas instrumen
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran
tentang variabel yang dimaksud. Valid atau tidaknya suatu instrumen dapat
diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson Product Moment, hasil
penelitian yang valid bila nilai rhitung > rtabel atau nilai signifikansi hasil korelasi <
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alpha (0,05). Adapun hasil uji validitas untuk masing-masing item variabel dalam
penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel X1

Variabel

X1

Item

rtabel

rhitung

Signifikansi

Keterangan

X1.1

0,1966

0,704

0,000

Valid

X1.2

0,1966

0,667

0,000

Valid

X1.3

0,1966

0,690

0,000

Valid

X1.4

0,1966

0,561

0,000

Valid

X1.5

0,1966

0,694

0,000

Valid

X1.6

0,1966

0,634

0,000

Valid

X1.7

0,1966

0,653

0,000

Valid

X1.8

0,1966

0,678

0,000

Valid

X1.9

0,1966

0,707

0,000

Valid

X1.10

0,1966

0,721

0,000

Valid

X1.11

0,1966

0,631

0,000

Valid

X1.12

0,1966

0,599

0,000

Valid

X1.13

0,1966

0,689

0,000

Valid

X1.14

0,1966

0,717

0,000

Valid

X1.15

0,1966

0,767

0,000

Valid

X1.16

0,1966

0,706

0,000

Valid

X1.17

0,1966

0,758

0,000

Valid

X1.18

0,1966

0,712

0,000

Valid

Sumber: data primer, diolah (2017)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa variabel X1 dengan masing-masing
itemnya sudah valid sehingga data dalam penelitian ini layak untuk diteliti dan
dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.
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Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel X2
Variabel Item rtabel rhitung Signifikansi Keterangan
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966
0,1966

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9
X2.10

X2

0,708
0,689
0,602
0,655
0,593
0,760
0,709
0,703
0,610
0,807

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: data primer, diolah (2017)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel X2 dengan masing-masing
itemnya sudah valid sehingga data dalam penelitian ini layak untuk diteliti dan
dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Variabel

Item

Rtabel

Rhitung

Signifikansi

Keterangan

Y

Y1
Y2
Y3

0,1966
0,1966
0,1966

0,810
0,743
0,761

0,000
0,000
0,000

Valid
Valid
Valid

Sumber: data primer, diolah (2017)

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa variabel X2 dengan masing-masing
itemnya sudah valid sehingga data dalam penelitian ini layak untuk diteliti dan
dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya.
4.4.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat
pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan
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handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau
lebih. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil
pengujian reliabilitas terhadap variabel kualitas layanan (X1), produk (X2), dan
kualitas produk (Y) ditunjukkan dengan tabel 4.11 dibawah ini:
Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Alpha Cronbach's Keterangan
0,933
Reliabel
X1
0,873
Reliabel
X2
0,660
Reliabel
Y
Sumber: data primer, diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel tersebut
memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,60 sehingga dapat
dikatakan instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah
reliabel atau dapat dihandalkan.
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik harus dilakukan untuk memenuhi penggunaan regresi linier
berganda. Sebelum diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu
SPSS for Windows Version 20, diadakan pengujian uji asumsi klasik. Hasil
pengujian disajikan sebagai berikut :

4.5.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual
terdistribusi dengan normal atau tidak. Prosedur uji normalitas ini dilakukan
dengan menggunakan
berikut :

uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai
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Hipotesis yang digunakan :
H0 : Data residual berdistribusi normal
H1 : Data residual tidak berdistribusi normal
Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak
berdistribusi normal. Dengan kata lain, Jika nilai sig. (p-value) > 0,05 maka H0
diterima yang artinya normalitas terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada
Tabel 4.12 berikut ini:
Tabel 4.13
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N
100
Mean
0E-7
Normal Parametersa,b
Std.
.42576311
Deviation
Absolute
.072
Most Extreme
Positive
.050
Differences
Negative
-.072
Kolmogorov-Smirnov Z
.718
Asymp. Sig. (2-tailed)

.681

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: data primer, diolah (2017)

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa nilai sig.
sebesar 0,681 atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima sehingga
dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.
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4.5.2 Uji Multikolonieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang
ditemukan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak
terjadi multikolonieritas). Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolonieritas
dapat dilihat dari perbandingan dua cara berikut, yaitu:
1. Melihat nilai tolerance:
-

Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi
multikolonieritas terhadap data yang diuji.

-

Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 maka artinya terjadi
multikolonieritas terhadap data yang diuji.

2. Melihat nilai VIF (variance Inflation Factor)
-

Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka artinya tidak terjadi
multikolonieritas terhadap data yang diuji.

-

Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka artinya terjadi multikolonieritas
terhadap data yang diuji.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:
Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas
Model
X1
X2
Sumber: data primer, diolah (2017)

Coliinearity Statistic
Tolerance
VIF
0.306
0,3263
0,306
0,3263

Berdasarkan Tabel 4.14, berikut hasil pengujian dari masing-masing
variabel bebas:


Tolerance untuk Kualitas pelayanan adalah 0.306
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Tolerance untuk Kualitas produk adalah 0.306

Pada hasil pengujian didapat bahwa secara keseluruhan nilai tolerance > 0,1
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel
bebas.
Uji multikolinearitas juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan
nilai VIF (Variance Inflation Factor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka
terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas:


VIF untuk Kualitas pelayanan adalah 0,3263



VIF untuk Kualitas produk adalah 0,3263

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya
multikolinearitas dapat terpenuhi.
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Prosedur uji yang
digunakan yaitu dengan menggunakan uji scatter plot dan glejser. Pengujian
kehomogenan dilandasi pada hipotesis sebagai berikut:
H0 : ragam sisaan homogeny
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H1 : ragam sisaan tidak homogen.
Gambar 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatter Plot)

Sumber: data primer, diolah (2017)

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.15 didapat bahwa diagram
tampilan scatter plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak
terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai
ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala
heterokedastisitas.
Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)
Model
Sig
,340
X1
,219
X2
Sumber: data primer, diolah (2017)

Uji glejser juga dapat digunakan untuk menentukan model tersebut homogen
atau tidak. Hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai
signifikansi pada tiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Artinya
bahwa model tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas dan kesimpulannya juga
senada dengan hasil scatter plot yaitu H0 dapat diterima.
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4.5.4 Uji Linearitas
Secara umum uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua
variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Data yang
baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor (X)
dengan variabel kriterium (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas
dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu:


Dengan melihat nilai signifikansi pada output SPSS:
- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah
terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel prediktor (X)
dengan variabel kriterium (Y).
- Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka
kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linear secara signifikan
antara variabel prediktor (X) dengan variabel kriterium (Y).



Melihat nilai Fhitung dan Ftabel :
- Jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka kesimpulannya adalah
terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel predictor
(X) dengan variabel kriterium (Y).
- Sebaliknya,

Jika

nilai

Fhitung

lebih

besar

dari

Ftabel

maka

kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan linear secara
signifikan antara variabel predictor (X) dengan variabel kriterium (Y).
Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.16
Hasil Uji Linearitas Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan
(Y)
ANOVA Table
Sum of

df

Mean

Squares
(Combined)
Between Linearity
SumY * Groups

Deviation from

SumX1

Linearity
Within Groups
Total

F

Sig.

Square

98.001

22

4.455

86.479

1

11.522

21

.549

29.709

77

.386

127.710

99

11.545 .000

86.479 224.134 .000
1.422 .135

Sumber: data primer, diolah (2017)

Dari tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,135 atau lebih besar
dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 1,422 atau lebih kecil dari nilai Ftabel yaitu tidak
teridentifikasi namun diliat dari nilai sig dapat dipastikan bahwa fhitung akan
lebih dari kecil daripada ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variable
kualitas pelayanan dengan variabel kepuasan konsumen mempunyai hubungan
yang linear.
Tabel 4.17
Hasil Uji Linearitas Kualitas Produk (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y)
ANOVA Table
Sum of

df

Mean

Squares

SumY *

110.302

11

Between

Linearity

108.489

1

Groups

Deviation from

1.813

10

.181

17.408

88

.198

127.710

99

Linearity
Within Groups
Total

Sig.

Square

(Combined)

SumX2

F

10.027

50.689

.000

108.489 548.418

.000

.917

.522

Sumber: data primer, diolah (2017)

Dari tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,522 atau lebih
besar dari 0,05 dan nilai Fhitung sebesar 0,917 atau lebih kecil dari nilai Ftabel yaitu
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1.94 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variable kualitas pelayanan dengan
variabel kepuasan konsumen mempunyai hubungan yang linear.
4.6

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara

variabel bebas yang terdiri dari Kualitas Pelayanan (X1) dan Kualitas Produk
(X2) terhadap variabel terikat yaitu Kepuasan Konsumen (Y). Berikut adalah hasil
pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 20 for windows:
Tabel 4.18
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

Model

(Constant)

1

-.345

.566

SumX1

.032

.012

SumX2

.253

.023

t

Sig.

-.610

.544

.181

2.625

.010

.771

11.219

.000

a. Dependent Variable: SumY
Sumber: data primer, diolah (2017)

Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang pengukurannya
menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok. Model regresi yang didapatkan
berdasarkan Tabel 4.19 adalah sebagai berikut:
Y = b1X1 + b2X2 + + e
Y = 0,181X1 + 0,771X2 + + e

Keterangan:
Y = Kepuasan Pelanggan
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X1 = Kualitas Pelayanan
X2 = Kualitas Produk
Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Y=

Merupakan variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel
bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepuasan
Pelanggan yang nilainya akan diprediksi oleh variabel Kualitas Pelayanan
(X1), dan Kualitas Produk(X2).

b1 = Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan (X1) sebesar 0,181 memiliki
tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap
Kepuasan Pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Artinya,
apabila variabel Kualitas Pelayanan (X1) mengalami peningkatan 1 satuan,
maka Kepuasan Pelanggan (Y) akan meningkat sebesar 0,214 satuan dengan
asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
b2 =

Koefisien regresi variabel Kualitas Produk (X2) sebesar 0,771 memiliki
tanda positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap
Kepuasan Pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Artinya,
walaupun nilainya terbilang kecil, namun apabila variabel Kualitas Produk
(X2) mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepuasan Pelanggan akan
meningkat sebesar 0,042 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya
dianggap konstan.

4.7

Uji Hipotesis
Hasil uji regresi yang sudah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara

simultan dan secara parsial. Pengujian model regresi secara simultan dilakukan
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dengan menggunakan Uji F atau ANOVA sedangkan pengujian model regresi
secara parsial dilakukan dengan uji t.
4.7.1 Uji F
Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersamasama memberi pengaruh terhadap variabel terikat. Semua variabel tersebut diuji
dengan menggunakan uji F atau ANOVA. Uji F juga digunakan untuk mengetahui
apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak signifikan. Jika hasilnya
signfikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak
signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai
berikut:
a. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel
b. H0 diterima jika Fhitung < Ftabel
Berikut ini adalah hasil uji F:
Tabel 4.19
Hasil Uji ANOVA (F)

Model

1

Sum of
Squares

ANOVAa
Df

Mean
Square

F

Sig.

296.640

.000b

Regression

109.764

2

54.882

Residual

17.946

97

.185

Total

127.710

99

a. Dependent Variable: SumY
b. Predictors: (Constant), SumX2, SumX1
Sumber: data primer, diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.21 tersebut, dapat diketahui nilai Fhitung sebesar
296.640, sedangkan pada Ftabel (α = 0.05 ; db regresi = 7 : db residual = 97)
menunjukkan nilai sebesar 3.09. Karena Fhitung > Ftabel yaitu 294.650> 3.09 atau
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nilai Sig. F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal
ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel
terikat (Kepuasan Pelanggan) dapat dipengaruhi secara bersama-sama oleh
variabel bebas yang terdiri dari Kualitas Pelayanan (X1) dan Kualitas Produk (X2)
dan sekaligus memperkuat model regresi yang sudah dirumuskan berdasarkan
hasil uji linier berganda.
4.7.2 Uji T
Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual
terhadap variabel terikat. Variabel independen pembentuk model regresi
dikatakan berpengaruh signifikan jika signifikan < α = 0,05. Sedangkan jika
signifikan > α = 0,05 maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diterima dan
H1 ditolak. Berikut adalah hasil Uji t yang diolah dengan SPSS:
Tabel 4.20
Hasil Uji t
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

Model

(Constant)
1

-.345

.566

SumX1

.032

.012

SumX2

.253

.023

t

Sig.

-.610

.544

.181

2.625

.010

.771

11.219

.000

a. Dependent Variable: SumY
Sumber: data primer, diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.22 tersebut maka hasilnya dapat diinterpretasikan
sebagai berikut, yaitu:
1. Hasil uji t test antara X1 (Kualitas Pelayanan) dengan Y (Kepuasan
Pelanggan) menunjukkan t hitung = 2,625. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ;
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db residual = 97) adalah sebesar 1,90. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,625
> 1,985 atau sig. t (0,01) < α = 0.05 maka pengaruh X1 (Kualitas Produk)
terhadap Kepuasan Pelanggan adalah positif dan signifikan. Dapat
disimpulkan bahwa Kepuasan Pelanggan dipengaruhi secara signifikan
oleh kualitas pelayanan atau dengan meningkatkan kualitas pelayanan
maka kepuasan Pelanggan akan mengalami peningkatan secara nyata pada
tingkat signfikansi sebesar 5%
2. Hasil uji t test antara X2 (Kualitas Produk) dengan Y (Kepuasan
Pelanggan) menunjukkan t hitung = 11,219. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ;
db residual = 97) adalah sebesar 1,985. Karena t hitung > t tabel yaitu
11,219 > 1,985 atau sig. t (0,0) < α = 0.05 maka pengaruh X2 (Kualitas
Produk) terhadap Kepuasan Pelanggan adalah positif dan signifikan. Dapat
disimpulkan bahwa Kepuasan Pelanggan dapat dipengaruhi secara
signifikan oleh kepuasan pelanggan atau dengan meningkatkan Kualitas
Produk maka Kepuasan Pelanggan akan mengalami peningkatan secara
nyata pada tingkat signifikansi sebesar 5%.
4.8

Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini telah dilakukan dan

sudah memenuhi uji persyaratan analisis regresi linear berganda. Data yang
dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden 100 dan telah
diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian
asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskesdasitas, uji
multikolenieritas, dan uji autokorelasi, serta uji linieritas. Setelah uji asumsi klasik
dilakukan dan memenuhi syarat,

maka dilanjutkan dengan analisis regresi
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berganda yakni untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen dan dilanjutkan dengan menguji hipotesis dengan melakukan uji F dan
uji t.
Secara keseluruhan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas
Pelayanan (X1) dan Kualitas Produk (X2) berpengaruh positif dan signfikan
terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) pelanggan modem Smartfren kota Malang.
Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjut dari masing – masing variabel bebas
terhadap variabel terikat.
4.8.1 Variabel Kualitas Pelayanan (X1) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y)
Kotler (2007) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan (X1) dapat
didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang ditawarkan suatu pihak
lain yang bersifat intangible. Dan pada penelitian ini diperkuat menurut Rambat
Lupiyoadi dan A. Hamdani (2006:182) Kualitas Pelayanan (X1) dibagi menjadi
lima dimensi kualitas pelayanan yaitu Bukti Fisik (X1.1), Keandalan (X1.2),
Jaminan (X1.3), Daya Tanggap (X1.4), Empati (X1.5). Dari kelima variabel tersebut
Bukti Fisik (X1.1) menjadi hal yang paling penting bagi kualitas pelayanan.
Pelanggan Smartfren merasa puas ketika berkunjung, melihat dan merasakan
tatatan gedung yang megah, kondisi pencahayaan yang baik, lahan parkir yang
mumpuni dan pelanggan merasa nyaman ketika berada di gerai Smartfren
sehingga menunjang pelanggan melakukan keperluannya ketika berada di gerai
Smartfren kota Malang.
Di sisi lain Keandalan (X1.2) menjadi kelemahan kualitas pelayanan ini.
Hal ini menandakan bahwa keandalan karyawan ketika menyikapi pelanggan
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dirasa kurang baik bagi pelanggan. Pelanggan merasa kurang dapat mengandalkan
karyawan untuk menyelesaikan beberapa masalah sehingga pelanggan merasa
kurang nyaman dan percaya atas kinerja yang diberikan oleh karyawan Smartfren
kepada mereka saat berada pada gerai Smartfren di kota Malang.
Berdasarkan hasil uji t tabel 4.22, variabel kualitas pelayanan pada modem
Smartfren di kota Malang. menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan modem
Smartfren di kota Malang dipengaruhi secara positif signifikan dan dominan oleh
kualitas pelayanan.
Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
menunjukkan terdapat adanya kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan
sebelumnya oleh Rendhy Sovryanjaya (2012) dengan kesimpulan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan
Café Coffe Toffe Matos Malang dan penelitian yang dilakukan oleh M Afifi
Rahman (2014) yang dilakukan pada Smartfren kota Malang menyatakan faktor
kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Hasil analisis regresi dan penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan
sebelumnya semakin menguatkan persepsi bahwa pelanggan akan merasa senang
jika dilayani kebutuhannya. Faktanya Smartfren kota Malang memang harus terus
mengusahaan kenyamanan dengan seluruh dimensi kualitas pelayanan yang
diberikan sehingga dapat terus memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui
kualitas pelayanan.
4.8.2 Variabel Kualitas Produk (X2) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y)
Kotler & Keller (2009:4) mengatakan bahwa kualitas produk adalah
kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Dan pada penelitian
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ini diperkuat oleh Surachman (2008:26) yang membagi Kualitas Produk (X1)
menjadi lima dimensi yaitu Kinerja (X2.1), Daya Tahan (X2.2), Keandalan (X2.3),
Estetika (X2.4), Fit and Finish (X2.5). Dari kelima variabel ini, kinerja produk
menjadi hal utama yang menjadi keunggulan bagi kualitas produk yang dapat
mendongkrak kepuasan pelanggan dalam menggunakan produk ini. Aktivasi yang
cepat mudah dan sinyal yg selalu tersedia dimanapun di kota Malang menjadikan
hal ini adalah hal utama yang berhasil dipenuhi oleh Smartfren di kota Malang. Di
lain sisi, daya tahan dirasa paling kurang mumpuni dalam memenuhi kepuasan
pelanggan karena modem dirasa cepat panas dan baterai modem yang tidak dapat
meneman pelanggan seharian ketika digunakan bepergian.
Berdasarkan hasil uji t tabel 4.22, variabel kualitas produk pada modem
Smartfren di kota Malang. menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan modem
Smartfren di kota Malang dipengaruhi secara positif signifikan dan dominan oleh
kualitas produk.
Hasil penelitian yang signifikan tersebut menunjukkan kesimpulan yang
sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Melissa Tanuwijaya (2013) dan
Riswandhi Ismail (2014) dimana kualitas produk memberi pengaruh secara positif
dan signifikan kepuasan pelanggan. Namun tidak dapat dipungkiri karena adanya
perbedaan objek penelitian, lokasi dan sampel akan menghasilkan kesimpulan
yang berbeda juga namun saling mendukung antara penelitian terdahulu ini
dengan peneltiain yang diteliti penulis saat ini.
4.9

Implikasi Manajerial
Implikasi manajerial didapat berdasarkan teori-teori yang mendasari

penelitian serta hasil penelitian yang telah diperoleh. Selanjutnya hasil statistik
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deskriptif dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi tambahan dan
informasi bagi penyusunan rencana pemasaran perusahaan-perusahaan khususnya
di bidang modem internet yang akan memasarkan produknya kepada pelanggan
dengan menerapkan upaya-upaya pendekatan melalui implementasi kualitas
pelayanan dan kualitas produk sehingga dapat memunculkan persepsi yang baik
bagi pelanggan dan pada akhirnya mendapatkan kepuasan bagi para pelanggan
modem Smartfren.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan dan kualitas
produk pada kepuasan pelanggan modem smartfren di kota Malang, penting bagi
Smartfren khususnya yang menjalankan aktivitas pelayanan internet modem untuk
menanaikkan standar layanannya terhadap pelanggan. Hubungan dengan
pelanggan harus dijaga dengan upaya-upaya tertentu yang dianggap penting.
Upaya yang dijalankan merupakan strategi untuk mempertahankan pelanggan
dalam jangka waktu yang panjang. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh
perusahaan untuk membuat pelanggannya mampu menginterpretasikan upaya
perusahaan menghargai keberadaan mereka. Beberapa upaya yang mendasari
diantaranya, sejauh mana smartfren mampu memenuhi kebutuhan – kebutuhan,
pertukaran dan penyampaian informasi, memberi apresiasi dan melayani keluhan
serta pemenuhan kebutuhan pelanggan produk modem Smartfren yang harus terus
ditingkatkan.
Dari kedua variabel yang diteliti, kualitas pelayanan dan kualitas produk
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini
dijelaskan adanya Kualitas pelayanan dan kualitas produk yang baik menandakan
bahwa pelanggan Smartfren merasa senang dengan kualitas pelayanan yang
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dialami saat melakukan keperluan di jasa gerai Smartfren kota Malang, begitu
juga dengan produk yang diperoleh menghasilkan kualitas produk yang baik
sehingga memiliki nilai tinggi yang keduanya meningkatkan nilai kepuasan
pelanggan modem Smartfen di kota Malang itu tersebut.
Kualitas pelayanan merupakan persepsi pelanggan atas perlakuan personal
pihak. Smartfren kota Malang. Indikatornya merujuk pada usaha Smartfren kota
Malang untuk memberikan perhatian serta pelayanan bagi pelanggan modem
smartfren. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh
secara signifikan terhadap pelanggan modem Smartfren, Smartfren kota Malang
harus memperhatikan beberapa kekurangan yaitu keandalan karyawan yang
meliputi keakuratan, keprofresionalitasan serta memberikan kepercayaan dengan
tetap meningkatkan seluruh dimensi kualitas pelayanan dengan memberikan
pelayanan khusus di Smartfren kota Malang.
Kualitas produk merupakan persepsi pelanggan pada sejauh mana Smartfren
kota Malang memenuhi kebutuhan intersitik pada pelanggan berupa produk yang
mereka keluarkan. Indikator kualitas produk ditunjukkan melalui usaha Smartfren
kota Malang mampu mengeluarkan produk modem yang mampu memenuhi
kebutuhan

pelanggan.

Hasil

penelitian

menyimpulkan

kualitas

produk

berpengaruh secara signfikan dan menjadi yang paling dominan terhadap
kepuasan pelanggan modem Smartfren di kota Malang. Hal tersebut
mencerminkan bahwa pelanggan modem smartfren akan semakin meningkat
atensinya terhadap Smartfren apabila kualitas produk semakin ditingkatkan.
Melalui, produk kualitas sinyal yang luas dan baik, mudah dibawa saat mobilitas
dan lainnya adalah item – item kualitas produk yang menjadi kekuatan bagi
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Smartfren kota Malang. Kedepannya diharapkan bagi Smartfren kota Malang
untuk terus meningkatkan pendekatan – pendekatan serupa seperti meningkatkan
produk berbaterai tinggi dan tidak cepat panas serta meluncurkan produk generasi
baru yang semakin baik agar dapat terus dapat mempertahankan pelanggan agar
tidak pindah kepada kompetitor lain.

BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian,

rumusan masalah, hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat
dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.
Hal ini disebabkan oleh besarnya pengaruh yang dihasilkan antara kualitas
pelayanan,

besarnya nilai bukti fisik dan rendahnya keandalan

mempengaruhi nilai yang diperoleh kualitas pelayanan. Semakin tinggi
nilai yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan
yang akan didapat oeh pelanggan modem Smartfren di kota Malang.
2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan
positif dan signifikan antara kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Hal
ini disebabkan oleh besarnya pengaruh yang dihasilkan antara kualitas
produk, besarnya nilai kinerja dan rendahnya keandalan mempengaruhi
nilai yang diperoleh kualitas produk. Semakin tinggi nilai yang diperoleh
maka akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang akan didapat oeh
pelanggan modem Smartfren di kota Malang.
5.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitan, maka penulis mengajukan

beberapa saran yaitu sebagai berikut:
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1. Pada segi kualitas pelayanan, Smartfren kota Malang harus memperkuat
keunggulan mereka di bidang fisik sesuai apa yang diharapkan dengan
pelanggan inginkan. Dengan membuat bangunan yang megah, lahan parkir
yang luas, ditambah dengan penempatan estetika yang baik pada bangunan
gedung gerai Smartfren akan memberikan nilai lebih dimata para
pelanggan modem Smartfren di kota Malang. Dan kelemahan yang
diperoleh yaitu pada keandalan, Smartfren kota Malang harus memberikan
pelayanan keandalan karyawan yang baik

berupa keprofesionalitasan

karyawan yang mumpuni, keakuratan dalam menanggapi apa yang
pelanggan inginkan sehingga menciptakan kepercayaan yang tinggi
kepada pelanggan

di gerai Smartfren di kota Malang. Untuk itu

diperlukan bagi karyawan Smartfren untuk terlebih dahulu mendapatkan
management trainee yang meliputi pelatihan karyawan Smartfren yang
professional sehingga menunjang nilai pelayanan yang bisa diberikan
terhadap kepuasan pelanggan Smartfren di kota Malang.
2. Pada segi kualitas produk, Smartfren kota Malang harus memperkuat
keunggulan mereka di kinerja sesuai apa yang diharapkan dengan
pelanggan inginkan. Dengan membuat produk mutakhir dan cakupan
sinyal yang dapat mengakomodir seluruh cakupan kota Malang. Dan
kelemahan yang diperoleh yaitu pada daya tahan, Smartfren kota Malang
harus membuat produk yang dapat menambah nilai ini. Yaitu dengan
menciptakan produk lanjutan yang memiliki daya tahan baterai yang tinggi
dan tidak cepat panas sehingga menunjang nilai produk yang bisa
diberikan terhadap kepuasan pelanggan Smartfren di kota Malang.

