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ABSTRAK 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK 

TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN LAYANAN  

INDIHOME DI PEKANBARU 

 

Oleh:  

 

Mahdi Latief Damsir 

 
 Penelitian ini dilakukan pada konsumen layanan Indihome di Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen layanan 

Indihome di Pekanbaru, baik secara parsial maupun simultan. Adapun populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen layanan Indihome di Pekanbaru 

yang mengajukan keluhan di tahun 2018 sebanyak 50.823 konsumen. Metode 

penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

layanan Indihome di Pekanbaru. Kualitas produk secara parsial berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen layanan Indihome di Pekanbaru. Secara simultan 

kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

layanan Indihome di Pekanbaru. Besar pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas 

produk terhadap loyalitas konsumen layanan Indihome di Pekanbaru ditunjukkan 

dengan koefisien determinasi sebesar 0,470. Hal ini menunjukkan bahwa 47% 

loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kualitas produk dan 

sisanya sebesar 0,53 atau 53% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini.  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat. 

Dikarenakan kebutuhan manusia terhadap teknologi terutama teknologi informasi 

dan komunikasi yang sangat membantu manusia dalam melakukan setiap 

kegiatannya, bahkan kebanyakan manusia cenderung ketergantungan terhadap 

teknologi tersebut. Salah satu dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi ini adalah internet.  

Kebutuhan terhadap teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia juga 

berkembang dengan pesat. Dari waktu ke waktu menunjukkan teknologi, 

informasi dan komunikasi merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan manusia saat ini setelah kebutuhan primer. Banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang tertarik terhadap 

bisnis tersebut dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari kondisi ini. 

Oleh karena itu banyak perusahaan yang menawarkan berbagai macam bentuk 

pelayanan kepada masyarakat agar dapat menarik banyak konsumen. 

Perusahaan yang mengikuti perkembangan ini yaitu PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk atau lebih dikenal dengan nama Telkom. Telkom merupakan 

perusahaan yang besar di mana satu-satunya perusahaan di bidang teknologi, 

informasi dan komunikasi yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Telkom merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang berfokus pada 
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perkembangan dunia teknologi, informasi dan komunikasi dari masa kolonial 

Belanda hingga saat ini. 

PT. Telkom Indonesia (Tbk), yakin dapat mewujudkan kebutuhan 

masyarakat di seluruh Indonesia dari segi telekomunikasi. Telkom memiliki 

produk internet yang pertama bernama Speedy, yang sekarang di 

rebranding menjadi IndiHome. IndiHome merupakan layanan bundling 

triple play. Perbedaan dari Speedy ke IndiHome salah satunya adalah 

speedy menggunakan kabel copper sedangkan IndiHome menggunakan kabel 

serat optik sehingga memiliki kecepatan hingga 100 Mbps serta aman dari 

gangguan cuaca. Memiliki keunggulan yang berbeda dari kompetitor dan juga 

strategi yang telah dipersiapkan secara matang membuat IndihHome yakin dapat 

bersaing dan akan menjadi pilihan masyarakat sebagai layanan broadband.  

Dari beberapa perusahaan Fixed Broadband, Indihome masih menjadi 

pilihan terbanyak diantara pesaingnya. Hal ini tentunya disebabkan oleh 

kepercayaan konsumen terhadap produk ini. Dibawah daftar perusahaan Fixed 

Broadband di Indonesia dan jumlah pelanggannya.   

Tabel 1.1 : Daftar Perusahaan Fixed Broadband di Indonesia Tahun 2019 

Perusahaan Produk Jumlah Konsumen 

PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk 

Indihome 5,4 juta 

PT MNC Sky Vision  MNC vision 2,5 juta 

PT Link Net First Media 1,9 juta 

PT Supra Primatama 

Nusantara 

Biznet Network 469 ribu 

PT MNC Kabel Mediacom MNC Play 200 ribu 

Sumber Data : PT. Telkom Indonesia Witel Ridar, 2019 

Data pada tabel 1.1 menunjukan dari 5 perusahaan fixed broadband, yang 

memiliki konsumen paling banyak di Indonesia yaitu PT Telekomunikasi 
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Indonesia dengan jumlah konsumen sebesar 5,4 juta konsumen, kemudian diikuti 

oleh MNC vision dengan 2,5 juta konsumen, lalu First Media dengan 1,9 juta, 

Biznet Network 469 ribu konsumen dan MNC Play 200 ribu.  

Dalam beberapa tahun ini, produk Indihome yang dimiliki oleh Telkom 

secara umum di Indonesia mengalami kenaikan jumlah konsumen dibandingkan 

dengan layanan Telkom lainnya. Hal ini disebabkan oleh harganya yang lebih 

murah dan adanya beberapa konsumen yang beralih seperti segmen dari produk 

Astinet yang lebih memilih menggunakan Indihome. 

Tabel 1.2 : Perbandingan Jenis Internet melalui Fiber Optic Telkom 

No Layanan 

IP 

Static/Public 

(Internet 

Protocol) 

Est. Harga 

(per 10 

Mbps) 

SLG 

(Service 

Level 

Guarantee) 

Segmentasi 

Pengguna 

1 IP Transit 
Disiapkan oleh 

User 
15.000.000 1 x 4 jam Provider 

2 Astinet 8 IP 10.000.000 1 x 8 jam Korporasi 

3 Astinet lite 1 IP 5.000.000 1 x 24 jam 
Business 

Menengah 

4 @wifi.id Tidak tersedia 250.000 3 x 24 jam Warkop/Cafe 

5 
Internet 

Pro 
Tidak tersedia 1.500.000 2 x 24 jam Warnet 

6 IndiHome Tidak tersedia 500.000 3 x 24 jam Perumahan 

Sumber Data :  PT. Telkom Indonesia Witel Ridar, 2018 

Dalam persaingannya tentu diperlukan strategi yang tepat untuk dapat 

mencapai ke titik top brand. Setiap perusahaan yang sudah memiliki nama besar 

pasti mempunyai strategi yang diperuntukkan untuk dapat mencapai top brand. 

Strategi yang digunakan pasti memiliki tujuan utama yaitu ingin agar masyarakat 

bisa aware dengan brand baru yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan 

tentunya brand yang dikeluarkan mempunyai manfaat untuk dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. 
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Strategi yang tepat tersebut di aplikasikan di seluruh wilayah di Indonesia. 

Salah satunya di Kota Pekanbaru. Perkembangan yang baik di Indonesia 

ditunjukkan oleh Telkom dengan berhasil menembus jumlah konsumen 5,4 juta 

jiwa. Namun berbeda halnya dengan Kota Pekanbaru, dapat kita lihat pada tabel 

dibawah ini jumlah konsumen pengguna Indihome setiap tahunnya di Kota 

Pekanbaru: 

Tabel 1.3 :  Jumlah Konsumen Indihome di Kota Pekanbaru  Tahun 2015-

2018 

Tahun Jumlah Konsumen 

2015 39.567 

2016 52.003 

2017 51.257 

2018 50.823 

Sumber Data : Telkom Witel Ridar, 2019 

Pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwasanyapada tahun 2015 jumlah 

konsumen sebesar 39.567, pada tahun 2016 mengalami kenaikan dengan jumlah 

konsumen sebesar 52.003 konsumen, tahun 2017 jumlah konsumen mengalami 

penurunan menjadi 51.257 konsumen, dan tahun 2018 jumlah konsumen menjadi 

50.823 konsumen. Konsumen Indihome setiap tahunnya mengalami fluktuasi, 

yang mana konsumen Indihome mengalami naik turun setiap tahunnya. 

Bahwasanya adanya konsumen Indihome yang tidak menggunakan Indihome 

sehingga mengurangi jumlah konsumen. 

Dari survey awal yang peneliti lakukan. Peneliti melakukan observasi 

langsung kepada konsumen yang sedang berlangganan produk Indihome dengan 

menanyaan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada karakteristik dari 

loyalitas yaitu apakah responden tersebut selalu menggunakan Indihome dan 

sudah berapa lama memakai produk tersebut, selanjutnya apakah diwaktu 
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mendatang akan tetap berlangganan produk tersebut serta apakah mereka pernah 

merekomendasikan produk tesebut kepada keluarga atau teman mereka. Dan dari 

beberapa pertanyaan yang peneliti tanyakan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebahagian mereka sudah bertahun-tahun berlangganan produk tersebut dan 

mereka juga berniat untuk selalu menggunakan produk tersebut dimasa yang akan 

datang, serta mereka rata-rata telah merekomendasikan produk tersebut kepada 

keluarga dan teman mereka, yang mana semua jawaban mereka telah mengarah 

kepada loylitas konsumen. 

Kemudian, penulis menanyakan kepada responden apakah selama 

menggunakan produk ini adakah permasalahan yang membuat konsumen tidak 

terpuaskan. Dan dari pertanyaan tersebut sebahagian responden masih belum 

terpuaskan dengan kualitas pelayanan dan kualitas dari produk mereka. 

Berikut ini merupakan tabel data jumlah keluhan konsumen Indihome dari 

2016-2018. 

Tabel 1.4 :  Jumlah Keluhan Konsumen Indihome di Kota Pekanbaru  

Tahun 2015-2018 

Tahun Jumlah Konsumen Jumlah Keluhan 
Persentase 

Keluhan 

2015 39.567 15.897 40,18% 

2016 52.003 15.548 29,90% 

2017 51.257 13.567 23,69% 

2018 50.823 12.789 25,16% 

Sumber Data : PT. Telkom Indonesia Witel Ridar, 2019 

Pada tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwasanya padatahun 2015 jumlah 

keluhan yang masuk sebesar 15.897 keluhan dengan persentase 40,18%, tahun 

2016 jumlah keluhan sebesar 15.548 keluhan dengan persentase 29,90%, tahun 

2017 jumlah keluhan sebanyak 13.567 keluhan dengan persentase 23,69%, dan 



6 

 

 

tahun 2018 jumlah keluhan adalah 12.789 dengan persentase 25,16%. Setiap 

tahunnya jumlah keluhan yang masuk mengalami penurunan, akan tetapi 

persentase dari keluhan mengalami fluktuasi.   

Berdasarkan observasi kepada konsumen Indihome pada Kualitas Pelayanan 

yang diberikan konsumen, tangible pada Indihome di wilayah Kota Pekanbaru 

sudah sesuai dengan keinginan/ekspetasi dari konsumen. Dilihat dari kelengkapan 

fasilitas fisik Indihome bahwa ketika pegawai datang kerumah untuk memasang 

atau memperbaiki internet yang sedang bermasalah mereka telah membawa 

peralatan yang lengkap. Akan tetapi, ada responden yang merasa kurang 

terpuaskan karena tindakan pegawai yang meninggalkan tugasnya hingga 

perbaikan menjadi tertunda. 

Empathy pada indihome terdapat bahwa perhatian secara personal  

responden telah sesuai dengan keinginana konsumen. Akan tetapi, sebahagian 

besar responden tidak merasakan hal demikian karena mereka masih merasakan 

kurangnya respon dari pegawai dalam menindaklanjuti permasalahan mereka dan 

masih ada kejadian permasalahan tidak di tindaklanjuti. 

Reliability yang terdapat pada Indihome juga bahwa keakuratan administrasi 

sangat baik karna setiap bulannya stabil, disebabkan sistem yang diciptakan 

perusahaan telah sesuai dengan apa yang konsumen harapkan.. 

Responsiveness Indihome menurut konsumen dalam kesiapan melayani 

ataupun mengatasi keluhan dengan cepat sudah memenuhi ekspetasi/harapan 

konsumen karena ketika konsumen mengajukan keluhan melalui telephone atau 

aplikasi, langsung ada tanggapan oleh pegawai Indihome. Akan tetapi, pada 



7 

 

 

sebahagian responden masih merasakan hal-hal tertentu, yang mana hal tersebut 

berupa lambatnya respon dari pegawai pada waktu-waktu tertentu. 

Assurance menurut konsumen indhome dalam produk indihome masih 

banyak konsumen yang merasa bahwa kompetensi pegawai Indihome sudah cepat 

sehingga citra brand Indihome terhadap konsumen sudah baik. Akan tetapi, masih 

terdapat keadaan dimana konsumen menjadi tidak senang karena terkadang 

pegawai tidak ramah kepada pelanggan. 

Selanjutnya, pada kualitas produk Indihome sendiri sudah sangat baik bagi 

konsumen. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian dengan yang di janjikan 

kepada konsumen, seperti: produk Indihome masih sering mengalami gangguan 

koneksi internet hingga beberapa hari, kemudian masih tidak sesuainya kecepatan 

internet yang didapatkan oleh konsumen.  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas 

produk terhadap loyalitas konsumen, maka penulis akan melaksanakan penelitian 

tentang hal tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen 

Layanan Indihome di Pekanbaru”  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang di kemukakan yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen 

layanan Indihome di Pekanbaru ? 
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2. Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen layanan 

Indihome di Pekanbaru ? 

3. Apakah Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk berpengaruh terhadap 

Loyalitas Konsumen layanan Indihome di Pekanbaru ?  

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelithan ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Konsumen layanan Indihome di Pekanbaru  

2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen 

layanan Indihome di  Pekanbaru  

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel Kualitas Pelayanan dan Kualitas 

Produk secara simultan terhadap Loyalitas Konsumen layanan Indihome di 

Pekanbaru. 

  

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini : 

1. Bagi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Ridar 

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi pertimbangkan dan 

masukan bagi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Ridar untuk 

meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produknya. 

  



9 

 

 

2. Bagi akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan 

dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Layanan Indihome di 

Pekanbaru 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemasaran 

khusunya yang berhubungan dengan Kualitas Pelayanan dan Kualitas 

Produk terhadap Loyalitas. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Untuk dapat lebih memahami tentang hasil penelitian ini secara sistematis 

maka penulis membagi beberapa bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II  :  TELAAH PUSTAKA 

  Berisikan tentang beberapa teori yang melandasi penulisan ini yaitu 

konsep pemasaran, kualitas pelayanan, kualitas produk, loyalitas 

konsumen, hipotesis dan serta variabel penelitian 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Menerangkan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

teknik mengumpulkan data, populasi dan sampel serta analisis data. 
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BAB IV  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan 

serta aktivitas perusahaan. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan uraian penulisan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan tentang pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas 

produk terhadap loyalitas konsumen Indihome di Pekanbaru. 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan 

atas dasar analisis yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Loyalitas Konsumen 

2.1.1. Pengertian Loyalitas Konsumen 

Dalam bidang pemasaran, menciptakan hubungan kuat dan erat dengan 

pelanggan merupakan dambaan semua pemasar. Hal tersebut sering kali menjadi 

keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perlu sebagai pertimbangan bagi 

perusahaan untuk dapat membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Dalam 

membentuk hubungan baik dengan pelanggan, perusahaan harus mau 

mendengarkan pelanggan. 

Inti dari setiap bisnis adalah menciptakan pelanggan yang loyal, pelanggan 

memiliki beragam tingkat loyalitas terhadap merek, toko, dan perusahaan tertentu. 

Beberapa perusahaan didirikan dengan model bisnis, bahkan menempatkan 

pelanggan di posisi atas, perusahaan semacam ini menjadikan advokasi pelanggan 

sebagai strategi mereka, selain keunggulan kompetitifnya. 

Tjiptono dan Chandra (2012:392) dalam Pongoh (2013) menyatakan 

bahwa selama ini loyalitas konsumen kerap kali dikaitkan dengan perilaku 

pembelian ulang. Keduanya memang berhubungan, namun sesungguhnya 

berbeda. Dalam konteks merek, misalnya loyalitas mencerminkan komitmen 

psikologis terhadap merek tertentu, sedangkan perilaku pembelian ulang semata-

mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulangkali (bisa 

dikarenakan memang karena satu-satunya merek yang tersedia, merek yang 

termurah dan sebagainya). 
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Menurut Sheth dan Mittal dalam Tjiptono (2005:378) dalam Winata 

dan Fikri (2017) loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko, atau pemasok, berdasark an sikap yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten 

Morais dalam Sangadji dan Sopiah (2013:104), menyatakan bahwa: 

“loyalitas konsumen adalah komitmen konsumen terhadap suatu merek toko, atau 

pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian 

ulang yang konsisten”. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:104), bahwa loyalitas lebih 

ditujukan pada suatu perilaku, yang ditunjukan dengan pembeliaan rutin dan 

didasarkan pada unit pengambilan keputusan. 

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa loyalitas adalah 

komitmen konsumen terhadap suatu merek dengan melakukan pembelian rutin  

2.1.2. Karakteristik Loyalitas Konsumen  

Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Griffin dalam Sangadji dan 

Sopiah (2013:105), menyatakan bahwa konsumen yang loyal mempunyai 

beberapa karakteristik, sebagai berikut: 

a. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchase). 

b. Melakukan pembelian disemua lini produk atau jasa (purchase across 

product and service lines). 

c. Merekomendasikan produk lain (refers other). 
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d. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(demonstrates on immunity to the full of the competition). 

2.1.3. Tahap-tahap Loyalitas 

Griffin dalam Sangadji dan Sopiah (2013:106), membagi tahapan 

loyalitas konsumen menjadi sebagai berikut: 

a. Terduga (suspect), meliputi semua orang yang mungkin akan membeli 

barang atau jasa perusahaan, tetapi sama sekali belum mengenal 

perusahaan dan barang atau jasa yang ditawarkan. 

b. Prospek (prospect), merupakan orang-orang yang memiliki 

kebutuhan akan produk atau jasa tertentu dan mempunyai 

kemampuan untuk membelinya. Meskipun belum melakukan 

pembelian, para prospek telah mengetahui keberadaan perusahaan dan 

barang atau jasa yang ditawarkan karena seseorang telah 

merekomendasikan barang atau jasa tersebut kepadanya. 

c. Konsumen mula-mula (first time customer), yaitu konsumen yang 

membeli untuk pertama kalinya. 

d. Konsumen berulang (repeat customer), konsumen yang telah 

membeli produk yang sama sebanyak dua kali atau lebih, atau membeli 

dua macam produk yang berbeda dalam dua kesempatan yang berbeda 

pula. 

e. Klien (client) 

Klien membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan dan 

dibutuhkan. Mereka membeli secara teratur. Hubungan dengan jenis 
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konsumen ini sudah kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka 

tidak terpengaruh dengan produk pesaing. 

f. Pendukung (advocates) 

Seperti halnya klien, pendukung membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan dan dibutuhkan, serta melakukan pembelian secara teratur. 

Selain itu, mereka mendorong teman-teman mereka untuk membeli barang 

atau jasa perusahaan atau merekomendasikan perusahaan tersebut pada 

orang lain. Dengan begitu, secara tidak langsung mereka telah melakukan 

pemasaran dan membawa konsumen bagi perusahaan. 

g. Mitra 

Merupakan bentuk hubungan yang paling kuat antara 

konsumen dan perusahaan, dan berlangsung terus-menerus karena kedua 

pihak melihatnya sebagai hubungan yang saling menguntungkan. 

Hawkins dan Coney (2005) dalam Sangadji dan Sopiah (2013:112-113) 

mengemukakan alasan pentingnya menumbuhkan dan menjaga loyalitas 

konsumen, antara lain: 

1. Konsumen yang sudah ada memberikan prospek keuntungan  yang 

cenderung lebih besar. 

2. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga dan mempertahankan konsumen 

yang sudah ada lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk mencari 

konsumen yang baru. 
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3. Kepercayaan konsumen pada suatu perusahaan dalam satu urusan bisnis 

akan membawa dampak, mereka juga akan percaya pada bisnis yang 

lain. 

4. Loyalitas konsumen bisa menciptakan efisiensi. 

5. Hubungan yang sudah terjalin lama antara perusahaan dengan konsumen 

akan berdampak pada pengurangan biaya psikologis dan sosialis. 

6. Konsumen lama akan membela perusahaan serta mau memberi referensi 

kepada teman-teman dan lingkungan untuk mencoba hubungan dengan 

perusahaan. 

Untuk mendapatkan loyalitas konsumen, perusahaan tidak hanya 

mengandalkan nilai dan merek seperti yang diterapkan pada pemasaran 

konvensional (convensional marketing). Pada masa sekarang diperlukan 

perlakuan yang lebih atau disebut kebutuhan unik (unique need), perbedaan 

kebutuhan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Untuk itu, peranan 

dari pemasaran sangat diperluan. 

2.1.4. Jenis-jenis Loyalitas 

Menurut Tjiptono (2014:399-400) menyebutkan bahwa jenis-jenis 

loyalitas konsumen itu terdiri dari empat jenis, yaitu: 

1. No Loyality 

Untuk beberapa alasan yang berbeda ada pelanggan yang tidak 

mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk atau jasa tertentu. Bila 

sikap dan perilaku pembelian ulang konsumen sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak terbentuk. 
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2. Spurious Loyality 

Bila sikap yang relatif lemah dibarengi dengan pola pembelian ulang yang 

kuat, maka yang terjadi adalah spurious loyality atau captive loyality. 

Situasi semacam ini ditandai dengan pengaruh faktor non-sikap terhadap 

perilaku, misalnya norma subyektif dan faktor situasional. 

3. Latent Loyality 

Situasi latent loyality tercermin bila sikap yang kuat dibarengi dengan pola 

pembelian ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar para 

pemasar ini disebabkan pengaruh faktor-faktor non-sikap yang sama kuat 

atau bahkan cenderung lebih kuat ketimbang faktor sikap dalam 

menentukan pembelian ulang. 

4. Loyality 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

di mana konsumen bersikap positif terhadap jasa atau penyedia jasa 

bersangkutan dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten.  

2.1.5. Prinsip-Prinsip Loyalitas 

Kotler dalam Sangadji dan Sopiah (2013:109), mengemukakan bahwa 

pada hakikatnya loyalitas konsumen dapat diibaratkan sebagai perkawinan antara 

perusahaan dan publik terutama konsumen inti. Jalinan relasi ini akan berlangsung 

bila dilandasi sepuluh prinsip pokok loyalitas konsumen berikut: 

a. Kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas utuh. 

b. Nilai tambah (kualitas, biaya, waktu siklus, teknologi, profitabilitas, dan 

sebagainya. 
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c. Sikap saling percaya antar manajer dan karyawan, serta antar 

perusahaan dan konsumen inti. 

d. Keterbukaan (saling berbagi data teknologi, strategi dan biaya) antar 

konsumen dan pemasok. 

e. Pemberian bantuan secara aktif dan konkret 

Konsumen industrial wajib melatih atau mendampingi pemasok dalam 

penerapan berbagai alat dan teknik perbaikan kualitas, reduksi biaya dan 

reduksi waktu siklus. Sebaliknya pemasok juga harus membantu 

konsumen dalam hal desain, model rekayasa nilai (value engineering 

ideal), penetapan target biaya, dan penentuan target spesifikasi produk 

atau jasa. 

f. Tindakan berdasarkan semua unsur antusiasme konsumen. 

g. Fokus pada faktor-faktor tidak terduga yang bisa menghasilkan 

kesenangan konsumen (costumer delight). 

h. Kedekatan dengan konsumen eksternal dan internal. 

i. Pembinaan relasi dengan konsumen pada tahap purnabeli. 

j. Antisipasi kebutuhan dan harapan konsumen di masa datang. 

2.1.6. Indikator Loyalitas Konsumen  

Tjiptono (2005) dalam Sangadji dan Sopiah (2013:115) mengemukakan 

enam indikator yang bisa digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen, yaitu: 

1. Pembelian ulang 

2. Kebiasaan mengkonsumsi merek  

3. Rasa suka yang besar pada merek 
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4. Ketetapan pada merek 

5. Keyakinan bahwa merek tertentu merek yang terbaik 

6. Perekomendasian merek kepada orang lain. 

2.1.7. Pandangan Islam Tentang Loyalitas Konsumen 

Bukti keimanan seseorang adalah adanya amal nyata dalam kehidupan 

sehari-hari oleh karena iman bukan sekadar pengakuan kosong belaka tanpa 

mampu memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Selain 

merespon seluruh amal islami dan menyerapnya ke dalam ruang kehidupannya. 

Seorang Mukmin juga harus selalu loyal dan memberikan wala’-nya kepada Allah 

dan Rasul-Nya. Ia harus mencintai dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan 

menjauhi seluruh perbuatan yang dilarang. Tidak hanya dalam hablum minalloh, 

dalam muamalah pun manusia juga. 

Loyalitas dalam muamalah ini tidak hanya memperhatikan siapa saja yang 

memberi keuntungan bagi kita, akan tetapi harus memperhatikan perkara-perkara 

syar’i yang telah dituntun oleh agama islam. Selain itu sekarang sudah mulai 

merebaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah mempermudah pemilihan 

pemberian loyalitas kepada sesuatu yang menguntungkan dan terbebas dari unsur 

syariah. Perhatikan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 54-55 berikut ini:  
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Artinya :  54. Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang 

murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu 

kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang 

bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap 

keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan 

yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah 

karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui. 55. 

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, 

seraya mereka tunduk (kepada Allah). 

 

Di sisi lain, seorang Mukmin tidak boleh loyal dan cinta terhadap musuh-

musuh Islam. Dalam kategori hablum minanas ini, berarti kita tidak 

diperbolehkan bekerjasama apalagi menjual loyalitas muslim kepada hal-hal yang 

berbau riba. Oleh karenanya, dalam beberapa firman-Nya, Allah mengingatkan 

orang-orang beriman tentang hal ini dalam surat Ali Imron ayat 28: 

                      

                       

       

Artinya :  janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan 

Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya 

kepada Allah kembali (mu). 

 

2.2. Kualitas Pelayanan 

2.2.1. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks karena 

penilaian kualitas jasa berbeda dengan penilaian terhadap kualitas produk, 

terutama karena sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan produksi serta 
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konsumsi berjalan secara simultan. Disamping perbedaan karakteristik ini, dalam 

penilaian kualitas jasa, konsumen terlibat secara langsung serta ikut di dalam 

proses jasa tersebut, sehingga yang dimaksud dengan kualitas jasa adalah 

bagaimana tanggapan konsumen terhadap jasa yang dikonsumsi atau 

dirasakannya.(Jasfar, 2009:50) 

Menurut Nasution (2010:47), definisi kualitas jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan konsumen. 

Menurut Parasuraman (2002) dalam Sangadji dan Sopiah (2013:100), 

mengemukakan bahwa kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan konsumen.  

Menurut Winata & Nuansyah (2017:3) dalam Winata dan Fiqri (2017), 

kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang dirasakan (persepsi) konsumen 

dengan kualitas layanan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Sungadji dan Shopiah (2013:100), kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan jasa yang diharapkan oleh konsumen yang mengarahkan kepada 

persepsi konsumen terhadap kualitas jasa yang diterimanya. 

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah tingkat keunggulan (persepsi) konsumen dari kualitas jasa yang 

diterimanya. 
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2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Menurut Nasution (2010:47), faktor-faktor dominan di dalam kualitas 

pelayanan terdiri dari: 

1) Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

jasa yang diterima konsumen, Technical quality dapat dirinci lagi menjadi: 

a. Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi sebelumnya 

contohnya harga 

b. Experience quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pasien setelah 

mendapat pelayanan jasa contohnya ketepatan waktu, kecepatan 

pelayanan 

c. Credence quality, kualitas yang sukar dievaluasi konsumen meskipun 

telah mengkonsumsi suatu jasa contohnya kualitas operasi jantung 

2) Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa 

3) Corporate Image, yaitu profit, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus 

suatu perusahaan. 

2.2.3. Dimensi Kualitas Jasa/Pelayanan  

Pasuraman dalam Sangadji dan Sopiah (2013:100), mengemukakan 

lima dimensi kualitas jasa, yaitu: 

a. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan tepat (accurately) dan kemampuan untuk 

dipercaya (dependably), terutama memberikan jasa secara tepat waktu (on 
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time), dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, 

dan tanpa melakukan kesalahan. 

b. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen. 

c. Jaminan (assurance), meliputi pengetahuan, kemampuan, keramahan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk 

menghilangkan sifat keragu-raguan konsumen dan membuat mereka 

merasa terbebas dari bahaya dan risiko. 

d. Empati (Empaty), yang meliputi sikap kontak personal atau perusahaan 

untuk memahami kebutuhan dan kesulitan konsumen, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan kemudahan untuk melakukan komunikasi atau 

hubungan. 

e. Produk-produk fisik (tangible), tersedianya fasilitas fisik, perlengkapan 

dan sarana komunikasi, dan lain-lain yang bisa dan harus ada dalam proses 

jasa.  

2.2.4. Pandangan Islam Tentang Kualitas Pelayanan 

Salah satu standar berkualitas atau tidaknya transaksi dalam islam adanya 

asas saling ridha. Setiap jual beli layak menganut asas saling ridha dan 

berorientasi saling restu antara penjual dan pembeli. Menurut Al-futhy Al-hanbal, 

dalam buku Muhammad Sholihin menuliskan tiga syarat transaksi berkualitas 

pertama menganut asas saling ridha, kedua transaksi itu melahirkan hak 

menguasai bagi pembeli, ketiga produk itu rill dan nyata bukan fiktif. Ketiga 

kriteria ini adalah pra syarat untuk merebut kepercayaan pembeli. Jika ketiga 
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kriteria ini diperhatikan oleh pemasar atau juga penjual maka tidak bakal ada 

keluhan konsumen. 

Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha yang baik berupa 

barang maupun pelayanan jasa hendaknya memberikan yang berkualitas, jangan 

memberikan yang buruk atau yang tidak berkualitas kepada orang lain. Seperti 

yang dijelaskan dalam Al-qur’an surat Al- Baqarah (2): 267 

                         

                          

            

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. 

 

Menurut Thorik dan Utus (2015) pentingnya memberikan pelayanan 

yang berkualitas disebabkan pelayanan (service), tidak hanya sebatas 

mengantarkan atau melayani. Service berarti mengerti, memahami, dan merasakan 

sehingga penyampaiannya pun akan mengenai heart share konsumen pada 

akhirnya memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. Dengan adanya heart 

share dan mind share yang tertanam. Loyalitas seorang konsumen pada produk 

atau usaha perusahaan tidak akan dirugikan. 
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2.3.  Kualitas Produk 

2.3.1. Pengertian Kualitas Produk 

Produk merupakan inti dari sebuah kegiatan pemasaran karena produk 

merupakan output atau hasil dari salah satu kegiatan atau aktivitas perusahaan 

yang dapat ditawarkan ke pasar sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Pada dasarnya dalam membeli suatu produk, seorang 

konsumen tidak hanya membeli produk, akan tetapi konsumen juga membeli 

manfaat atau keunggulan yang dapat diperoleh dari produk yang dibelinya. Oleh 

karena itu, suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang 

lain, salah satunya dari segi kualitas produk yang ditawarkan. Kualitas produk 

merupakan salah satu kunci persaingan diantara pelaku usaha yang ditawarkan 

kepada konsumen.  

Menurut Kotler dan Amstrong (2000) dalam Nurullaili dan Wijayanto 

(2013), Kualitas produk adalah suatu nilai dari produk atau jasa, dimana nilai 

produk atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan atau melebihi dari apa yang 

diharapkan sehingga produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

pemakainya. 

Menurut Juran dalam Hunt (1993:32) dalam Nasution (2010:40), 

kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 

Kotler dan Keller (2009:143) dalam Sari dan Andjarwati (2018) 

mendefisinikan Kualitas Produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk 
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atau suatu jasa yang bergantung pada kemampuan yang dimilikinya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.  

Jasfar (2009:51), menyatakan bahwa kualitas produk adalah bagaimana 

tanggapan konsumen terhadap barang/jasa yang dikonsumsi atau yang dirasakan 

oleh konsumen 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa kualitas 

produk merupakan kemampuan suatu produk dalam memenuhi keinginan 

konsumen hingga mampu menciptakan kepuasan pelanggan. 

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Produk 

Menurut Assauri (2001:123) dalam Sembiring, Suharyono, dan 

Kusumawati (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk 

yaitu: 

1. Fungsi suatu produk 

Fungsi untuk apa produk tersebut digunakan atau dimaksudkan. 

2. Wujud luar 

Faktor wujud luar yang terdapat dalam suatu produk tidak hanya terlihat 

dari bentuk tetapi warna dan pembungkusnya. 

3. Biaya produk bersangkutan. 

Biaya untuk perolehan suatu barang, misalnya harga barang serta biaya 

untuk barang itu sampai kepada pembeli. 

2.3.3. Indikator Kualitas produk 

Kualitas produk memiliki indikator yang dapat digunakan untuk 

menganalisis karakteristik dari suatu produk. Menurut Garvin (1987) dalam 

Jasfar (2009:57) kualitas produk memiliki delapan dimensi sebagai berikut:  
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1) Performance (kinerja), merupakan karakteristik operasi pokok dari produk 

inti (core product) yang dibeli.  

2) Features (fitur atau ciri-ciri tambahan), yaitu karaktersitik sekunder atau 

pelengkap. 

3) Reliability (reliabilitas), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. 

4) Confermance to Specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  

5) Durability (daya tahan), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat digunakan. 

6) Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, kemudahan 

direparasi; serta penanganan keluhan secara memuaskan. 

7) Esthetics (Estetika), yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

8) Perceived Quality (kualitas yang dipersepsikan), yaitu citra dan reputasi 

produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya.  

2.3.4. Pandangan Islam Tentang Kualitas Produk 

Kualitas produk sebagai keseluruhan gabungan karakteristik produk dari 

pemasaran, rekayasa pembuatan dan pemeliharaan yang membuat produk yang 

digunakan memenuhi harapan pelanggan. Jadi kualitas produk adalah sejumlah 

atribut atau sifat-sifat yang dideskripsikan di dalam produk (barang dan jasa) dan 

digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan.  
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Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Naml : 88 sebagai berikut: 

                          

                

Artinya :  dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di 

tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) 

perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam memproduksi suatu barang harus 

diselesaikan dengan kualitas yang sempurna dan sebaik-baiknya karena Allah 

sendiri sudah menciptakan semua yang ada dilangit dan di bumi dengan kualitas 

yang sangat sempurna. Bila suatu produk telah dapat dikatakan sebagai produk 

yang memiliki kualitas yang baik. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Publikasi, 

Tahun 
Judul Hasil Penelitihan 

1 Lestari dan  

Hermani 

Urnal Ilmu 

Administrasi 

Bisnis, Vo. 6, 

No. 4, 2017 

Pengaruh Kualitas 

Produk Dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan (Studi 

Kasus Pada Al-

Zena Skin Care 

Pati 

Cabang Winong) 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa kualitas 

produk dan kualitas 

pelayanan memiliki 

pengaruh yang kuat 

dan signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan, baik 

secara 

parsial maupun 

simultan. Kualitas 

produk dan kualitas 

pelayanan secara 

bersama-sama 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

pelanggan, yang 
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No Nama 
Publikasi, 

Tahun 
Judul Hasil Penelitihan 

artinya kualitas 

produk dan kualitas 

pelayanan 

memberikan 

pengaruh terhadap 

tinggi rendahnya 

loyalitas 

pelanggan. Kualitas 

produk dan kualitas 

pelayanan secara 

bersama-sama 

memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap 

loyalitas pelanggan 

yang dibuktikan 

dengan koefisien 

korelasinya (R) 

sebesar 0,711. 

2 Pongoh Jurnal EMBA, 

Vol. 1, No. 4, 

2013 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kualitas Produk 

Dan Harga 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Kartu 

As Telkomsel Di 

Kota Manado 

Hasil analisis 

secara simultan 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

pelayanan, kualitas 

produk dan harga 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan. Kualitas 

pelayanan dan 

kualitas produk 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan tetapi 

variabel harga tidak 

berpengaruh. 

3 Sembiring, 

Suharyono, 

dan 

Kusunawati 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB), 

Vol. 15, No. 1, 

2014 

Pengaruh Kualitas 

Produk Dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Dalam 

Membentuk 

Loyalitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa: variabel 

Kualitas Produk 

berpengaruh 

langsung dan 

signifikan terhadap 

variabel Kepuasan; 

variabel Kualitas 
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No Nama 
Publikasi, 

Tahun 
Judul Hasil Penelitihan 

Pelanggan 

(Studi pada 

Pelanggan 

McDonald’s 

MT.Haryono 

Malang) 

 

Pelayanan 

berpengaruh 

langsung dan 

signifikan 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan; variabel 

Kepuasan 

Pelanggan 

berpengaruh 

langsung dan 

signifikan terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan; variabel 

Kualitas Produk 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan; variabel 

Kualitas Pelayanan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan.  

4 Basith. 

Kumadji 

Dan Hidayat 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB, 

Vol. 11 No. 1, 

2014 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Survei Pada 

Pelanggan 

De’pans Pancake 

And Waffle Di 

Kota Malang) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

kualitas produk 

terhadap kepuasan 

pelanggan, kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan 

pelanggan dan 

kepuasan 

pelanggan terhadap 

loyalitas 

pelanggan, dengan 

nilai p-value 

(p<0,05), 

sedangkan 
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No Nama 
Publikasi, 

Tahun 
Judul Hasil Penelitihan 

pengaruh kualitas 

produk terhadap 

loyalitas pelanggan 

dan pengaruh 

kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

pelanggan tidak 

signifikan, dengan 

nilai p-value 

(p>0,05). 

5 Halim, 

Swasto, 

Hamid, dan 

Firdaus 

European 

Journal of 

Business and 

Management.V

ol.6, No.29, 

2014 

The Influence of 

Product Quality, 

Brand Image, and 

Quality of Service 

to Customer Trust 

and Implication 

on Customer 

Loyalty (Survey 

on Customer 

Brand Sharp 

Electronics 

Product at the 

South Kalimantan 

Province) 

Hasilnya 

menunjukkan ada 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

Kualitas Produk, 

Citra Merek dan 

Kualitas Layanan 

pada  Kepercayaan 

Pelanggan, 

Kualitas Produk 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan, 

sementara Citra 

Merek dan Kualitas 

layanan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan. 

Kepercayaan 

Pelanggan 

memiliki 

signifikansi  

pengaruh terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan. 
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No Nama 
Publikasi, 

Tahun 
Judul Hasil Penelitihan 

6 Nuridin International 

Journal of 

Business and 

Applied Social 

Science 

(IJBASS) 

 VOL: 4, 

ISSUE: 1,  

2018 

Effect of Service 

Quality and 

Quality of 

Products to 

Customer loyalty 

with Customer 

Satisfaction as 

Intervening 

Variable in PT. 

Nano Coating 

Indonesia 

Hasil penenlitian 

menunjukkan 

bahwa kualitas 

pelayanan langsung 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap loalitas 

pelanggan PT. 

Nano Coating 

Indonesia dan 

kualitas produknya 

memiliki pemgaruh 

positif dn 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

PT. Nano Coating 

Indonesia. 

7 Jahanshahi, 

Gashti, 

Mirdamadi, 

Nawaser dan 

Khaksar 

International 

Journal of 

Humanities and 

Social Science  

Vol. 1 No. 7; 

2011 

Study the Effects 

of Customer 

Service and 

Product Quality 

on Customer 

Satisfaction and 

Loyalty 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada yang 

positif tinggi  

korelasi antara 

konstruk layanan 

pelanggan dan 

kualitas produk 

dengan kepuasan 

pelanggan dan  

loyalitas 

8 Lee, Hsiao dan 

Yang 
The 

International 

Journal of 

Organizational 

Innovation, 

Vol. 3, Issue 2, 

2010. 

The Study Of The 

Relationships 

Among 

Experiential 

Marketing, 

Service Quality, 

Customer 

Satisfaction 

and Customer 

Loyalty 

Hasil penelitian 

menunjukkan:  

 Pengalaman 
pemasaran 

memiliki efek 

positif yang 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan.  

 Kualitas 
layanan 

memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 
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No Nama 
Publikasi, 

Tahun 
Judul Hasil Penelitihan 

kepuasan 

pelanggan. 

 Kepuasan 
pelanggan 

memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan.  

 Pengalaman 

pemasaran 

memiliki efek 

positif yang 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan.  

 Kualitas 

layanan 

memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan  

 

 

2.5. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas  

Salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen adalah kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan hal utama dalam pemasaran jasa, 

konsumen akan merasakan kualitas suatu perusahaan jasa setelah melakukan 

pembelian dan pemakaian produk (barang atau jasa). Konsumen yang puas akan 

cenderung loyal terhadap perusahaan, seperti melakukan pembelian ulang dan 

mereferensikan produk jasa tersebut kepada orang terdekatnya. 
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Menurut Alma (2014:277) mengatakan bahwa perusahaan harus 

mengutamakan layanan yang memuaskan kepada konsumen. Sehingga terbentuk 

loyality yang sesungguhnya. Perusahaan harus mengutamakan layanan, monitor 

keluhan-keluhan para konsumen, harus selalu responsif dan pertahankan responsif 

itu.   

Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen 

yang menyenangkan dan meminimalkan atau meniadakan pengalaman konsumen 

yang kurang menyenangkan. Pada gilirannya, kepuasan konsumen dapat 

menciptakan kesetiaan atau loyalitas konsumen pada perusahaan yang 

memberikan kualitas memuaskan. Dengan kualitas pelayanan yang baik dan 

sesuai atau melebihi harapan konsumen maka akan menimbulkan loyalitas 

konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. 

 

2.6. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas  

Faktor lain yang mempengaruhi loyalitas konsumen adalah kualitas produk, 

kualitas dalam sebuah produk merupakan kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk yang memenuhi atau melebihi harapan. Ketika konsumen 

menerima kualitas produk yang lebih baik dari uang yang dikeluarkannya, mereka 

percaya menerima nilai yang baik (good value), dimana hal ini akan 

meningkatkan loyalitasnya kepada produsen. 

Menurut Kotler dalam Sangadji dan Sopiah (2013:99), mengemukakan 

bahwa: kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 



34 
 

 

mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan pelanggan.   

Jadi, kualitas produk dapat memepengaruhi loyalitas konsumen, melalui 

kualitas produk yang mereka rasakan. Apabila mereka merasakan kualitas produk 

yang didapatkan melebihi harapan mereka, tentu mereka akan selalu bersedia 

menggunakan produk tersebut atau loyal.  

 

2.7. Variabel  

2.7.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (X) merupakan variabel yang tidak di pengaruhi dengan 

variabel lain, ada dua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

(X1) Kualitas Pelayanan dan (X2) Kualitas Produk  

2.7.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (Y) merupakan Variabel yang di pengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Y) Loyalitas. 

 

2.8. Kerangka Konsep Pemikiran Penelitian  

Berdasarkan pada uraian teoritis mengenai Kualitas Pelayanan dan 

Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen, maka kerangka pemikiran teoritis 

dari penelitian ini adalah: 
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 Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir Peneliti 

2.9. Definisi Operasional  

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini ialah variabel bebas (X1) 

Kualitas Pelayanan dan (X2) Kualitas Produk merupakan variabel yang tidak di 

pengaruhi variabel lain, sedangkan variabel terikat (Y) Loyalitas Konsumen 

merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain. Adapun variabel defenisi 

operasionalnya adalah dapat dilihat di bawah ini: 

Tabel 2.2 : Defenisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Defenisi Operasional Indikator Alat Ukur 

1 Loyalitas 

Konsumen 

loyalitas lebih 

ditujukan pada suatu 

perilaku, yang 

ditunjukan dengan 

pembeliaan rutin dan 

didasarkan pada unit 

pengambilan 

keputusan. 

 

Sangadji dan Sopiah 

(2013:104) 

1) Pembelian ulang 

2) Kebiasaan 

mengonsumsi 

merek  

3) Rasa suka yang 

besar pada merek 

4) Ketetapan pada 

merek 

5) Keyakinan bahwa 

merek tertentu 

merek yang terbaik 

6) Perekomendasian 

merek kepada 

orang lain. 

Sangadji dan Sopiah 

(2013:115)  

Skala 

Likert 

H1 

Kualitas Produk 

X2 

Kualitas Pelayanan 

X1 

Loyalitas Konsumen 

Y 
H2 

H3 
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No Variabel Defenisi Operasional Indikator Alat Ukur 

2 Kualitas 

Pelayanan 

Tingkat keunggulan 

jasa yang diharapkan 

oleh konsumen yang 

mengarahkan kepada 

persepsi konsumen 

terhadap kualitas jasa 

yang diterimanya. 

 

Sungadji dan 

Shopiah (2013:100) 

1) Tangible (tampilan 

fisik) 

2) Reliability 

(keterpercayaan) 

3) Responsiveness 

(daya tanggap) 

4) Assurance 

(jaminan) 

5) Emphaty 

(kepedulian) 

 

Sangadji dan Shopiah 

(2013:100) 

Skala 

Likert 

3 Kualitas 

Produk 

Bagaimana tanggapan 

konsumen terhadap 

jasa yang dikonsumsi 

atau yang dirasakan 

oleh konsumen 

 

Jasfar (2009:51) 

1) Performance 

(kinerja)  

2) Features (fitur atau 

ciri-ciri tambahan) 

3) Reliability 

(reliabilitas) 

4) Confermance to 

Specifications 

(kesesuaian dengan 

spesifikasi) 

5) Durability (daya 

tahan) 

6) Serviceability, 

7) Esthetics (Estetika)  

8) Perceived Quality 

(kualitas yang 

dipersepsikan) 

Jasfar (2009:57) 

Skala 

Likert 

 

2.10. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori diatas maka peneliti 

mengangkat hipotesis, yaitu : 

a. Diduga terdapat Pengaruh Signifikan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Konsumen Indihome. 
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b. Diduga terdapat Pengaruh Signifikan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas 

Konsumen Indihome. 

c. Diduga terdapat Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk 

Terhadap Loyalitas Konsumen Indihome. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Riau dan waktu 

penelitian ini direncanakan selama 3 bulan terhitung sejak proposal penelitian ini 

diseminarkan dilanjutkan dengan penulisan skripsi sampai dengan ujian sarjana 

yaitu pada bulan Februari hingga April 2019. 

 

3.2. Populasi dan Sample Penelitian 

3.2.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang memiliki kuantitas dan karasteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). 

Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen Indihome yang 

memberikan keluhan pada tahun 2018 sebanyak 50.823 konsumen. 

3.2.2. Sampel 

 Sebagaimana di kemukan oleh Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian 

dari jumlah karastristik yang dimiiki oleh populasi tersebut. Menurut Sungadji 

dan Sopiah (2010:189) rumus untuk mencari populasi adalah rumus Slovin: 

n  = 
 

       

n  =  
      

              
 

 = 
      

      
 

= 99,80 dibulatkan menjadi 100 orang 
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Dimana : 

n   =   Ukuran Sampel 

N  =   Jumlah populasi 

e  =   Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan   yang 

masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu (10%) 

Berdasarkan perhitungan rumus diatas dengan jumlah konsumen yang 

memberikan keluhan dalam menggunakan Indihome di Pekanbaru pada tahun 

2018 yaitu sebanyak 50.823 konsumen. Maka didapat jumlah sampel (n) sebanyak 

99,80 atau dibulatkan menjadi 100 orang Responden. 

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik purposive sampling 

(Sugiyono, 2016:85), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Dengan pertimbangan tersebut, maka kriteria dalam memilih sampel 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Masyarakat Pekanbaru yang masih menggunakan produk Indihome. 

b. Konsumen Indihome yang menggunakan sejak tahun 2016 hingga 

sekarang. 

c. Responden yang diambil adalah responden yang menurut peneliti termasuk 

orang yang loyal menggunakan produk Indihome dan menurut peneliti 

cakap untuk menjawab kuesioner yang diberikan nantinya. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Data terdiri dari : 

a. Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari 

responden yang terdiri dari identitas responden dan juga hasil tanggapan 
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responden tentang pengaruh yang positif tentang pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen layanan 

Indihome di Pekanbaru. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari buku–buku, laporan–

laporan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. 

 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan untung menjaring data tentang Kualitas Pelayanan, 

Kualitas Produk, dan Loyalitas Konsumen adalah angket (kusioner) yaitu:  

3.4.1 Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2016:142), kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun angket yang 

disusun sesuai dengan indikator penelitian yaitu tentang pengaruh kualitas 

pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas konsumen layanan Indihome di 

Pekanbaru. 

3.4.2 Wawancara 

Menurut Supriyanto dan Machfudz (2010: 199) wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, 

saling bertatap muka dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan 

alat panduan wawancara. Melakukan  tanya jawab langsung dengan responden 

yang terkait dengan responden yang terkait dalam kualitas pelayanan dan kualitas 

produk terhadap loyalitas konsumen layanan Indihome di Pekanbaru. 
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3.5. Skala Pengukuran  

Adapun skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2016:93), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

yang sangat positif dan yang sangat negatif. Apabilah item positif, maka angka 

terbesar diletakkan pada “sangat setuju”. Namun jika item negatif, angka terbesar 

diletakkan pada “tidak setuju”. Skala Likert selalu ganjil dan ada selalu pilihan 

“netral”. Maka dalam penelitian ini hanya digunakan lima kategori diantaranya : 

a. Sangat Setuju (SS) dengan skor  5 

b. Setuju ( S ) = dengan skor  4 

c. Netral ( N ) = dengan skor  3 

d. Kurang Setuju ( KS) = dengan skor  2 

e. Tidak setuju ( TS )= dengan skor  1 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2016:147) suatu metode analisis statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendiskripsikan dan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum dan genralisasi. 
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3.6.2 Metode Analisis Kuantitatif 

Dalam penelitihan ini model dan teknik analisa data menggunkan 

pendekatan analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisi regresi 

sederhana terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen penelitian dan uji 

asumsi klasik yang diolah menggunkan program SPSS versi 22 for windows. 

 

3.7. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas instrumen bertujuan mengetahui konsistensi dan akurasi data 

yang dikumpulkan. Cara pengujian dilakukan dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas dari data yang telah didapat melalui kuesioner responden. Ada dua 

syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner, yaitu keharusan kuesioner 

untuk valid dan Reliabel. Suatu kuesioner dikatakan valid kalau pertanyaan pada 

suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Pertanyaan dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2016 : 121). 

3.7.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2016:121). Uji validitas dapat 

dilakukan dengan melihat korelasi antara skor masing-masing item dalam 

kuesioner dengan total skor yang ingin diukur, yaitu dengan menggunakan 

Coefficient Correlation Pearson dalam SPSS 22. Pedoman untuk mengambil 

keputusan  dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel dengan 

derajat (n-2). Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar dari nilai r dalam tabel pada 
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alfa tertentu maka berarti signifikan sehingga disimpulkan bahwa butir pertanyaan 

atau butir pernyataan valid. 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Salah satu teknik 

untuk mengukur reliablitas suatu instrumen adalah teknik Alpha Cronbach. 

Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan 

teknik Alpha Cronbach, bila koefisien reliabilitas Alpha Cronbach > 0,6. 

(Ghozali, 2013:47) 

 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

3.8.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data adalah langkah awal yang dilakukan untuk setiap 

analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensial. Tujuannya 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam 

pengujian ini menggunakan analisis grafik. Data yang berdistribusi normal jika 

data tersebut berbentuk sebuah lonceng yang kedua sisinya tidak terhingga 

(Suliyanto, 2011:69). Atau data menyebar disepanjang garis diagonal. 

3.8.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk, ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas 

atau tidak. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF 
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(Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel bebasnya terhadap 

variabel terikatnya.Jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak lebih dari 10. 

Maka model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas (Suliyanto, 

2011:81).  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolneritas dalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residul 

pengamatan lain. Maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas, kebanyakan data cross section mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran. Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heteroskedastisitas. Jika 

Scaterplot membentuk polatorrent (menyebar) maka nregresi tidak mengalami 

gangguan heterokedastisitas dan sebaliknya (Suliyanto, 2011: 95) 

 

3.9. Regresi Linier Berganda 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linier berganda. 

Menurut Sugiyono, (2010:237) teknik regresi linier berganda didasari pada 

pengaruh fungsional ataupun kausal dua  independen dengan satu variabel 

dependen. 

Rumus : Y = a + bX1 + bX2 + e 
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Dimana :   

Y  = Loyalitas Konsumen 

a  = Konstanta 

b = Koefesien Regresi 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Kualitas Produk 

e  = Tingkat Kesalahan (error) 

 

3.10. Uji Hipotesis 

3.10.1. Uji T (uji parsial) 

Uji t yaitu Uji parsial digunakan untuk melihat “keberartian” variabel 

bebas (X1) Kualitas Pelayanan dan (X2) Kualitas Produk dengan terikat (Y) 

Loyalitas Konsumen. Uji t yaitu pengujian hipotesis variabel X terhadap variabel 

Y secara parsial atau satu per satu (Suliyanto, 2011: 55), dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 Dimana: 

t  =  Nilai t 

r  =  Koefisien korelasi 

n  =  Jumlah sampel  

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Apabila t hitung > t tabel atau Sig < a maka: 

H0 ditolak, Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara parsial antara 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen 

2. t hitung< t tabel atau Sig > a maka: 

H0 diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen 

3.10.2. Uji F (uji simultan) 

Pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 

semua variabel bebas yaitu (X1) Kualitas Pelayanan, (X2) Kualitas Produk dan 

variabel terikat yaitu (Y) Loyalitas Konsumen, apakah variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan 

untuk mengukur besarnya pengaruh (X1) Kualitas Pelayanan dan (X2) Kualitas 

Produk terhadap (Y) Loyalitas Konsumen sebagai variabel terikatny (Suliyanto, 

2011: 55). 

Adapun nilai Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. 

Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Apabila Fhitung > Ftabel atau Sig <   maka: 

 H0 ditolak, Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara simultan antara 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen. 

b. Apabila Fhitung < Ftabel atau Sig >   maka: 

 H0 diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen. 
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3.11. Kofisien Determinasi 

Koefisien Determinasi (R
2
) adalah salah satu nilai statistik yang dapat 

digunakan untuk mengetahui besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas 

(Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk) terhadap perubahan variabel terikat 

(Loyalitas Konsumen), dalam (Lestari dan Hermani: 2017)   

Nilai R
2 

yang mendekati 1 berarti variabel-varibel independen memberikan 

hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen tidak 

mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.  

Selanjutnya menafsirkan besarnya koefisien korelasi berdasarkan kriteria 

yang dikemukakan (Suliyanto, 2016:16) sebagai berikut: 

Tabel 3.1: Interval Koefisien 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0.19 

0,20 – 0,39 

0,40 – 0,59 

0,60 – 0,79 

0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1.  Sejarah  dan Profil PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Perusahaan Telekomunikasi sudah ada sejak masa Hindia Belanda dan 

yang menyelenggarakan  adalah pihak swasta. Sedangkan perusahaan 

Telekomunikasi Indonesia (PT. TELKOM) sendiri juga  termasuk bagian dari 

perusaahaan tersebut yang mempunyai bentuk badan usaha Posten Telegraaflent 

dengan Staats blaad No.52 tahun 1884. Dan sejak tahun 1905 perusahaan 

Telekomunikasi sudah  berjumlah 38 peusahaan. Namun setelah itu pemerintah 

Hindia Belanda mengambil alih perusahaan  tersebut yang berdasar kepada Staats 

blaad tahun 1906. Dan sejak itu berdirilah  Post, Telegrafen  Telefoon 

Dients (PTT-Dients),dan perusahaan ini ditetapkan sebagai Perusahaan Negara 

berdasar  Staats blaad No.419 tahun 1927 tentang Indonesia  Bedrijven 

Weet  (I.B.W Undang-Undang Perusahaan  Negara). 

Perusahaan PT tesebut bertahan sampai adanya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960 oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, tentang adanya persyaratan suatu Perusahaan Negara (PN). Tetapi pada 

tahun 1961 menurut Peraturan Pemerintah No.240 bahwa Perusahaan Negara 

dilebur menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang dimuat dalam 

pasal 2 I.B. 2 

Namun pada tahun 1965 pmemerintah membagi perusahaan Pos dan 

Telekomunikasi menjadi dua bagian yang berdiri sendiri yaitu Perusahaan Pos dan 

Giro (PN. Pos dan Giro) serta Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN. 
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Telekomunikasi) yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 

1965. Dan perusahaan tersebut berkembang menjadi Perusahaan Umum (Perum). 

Dalam Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974 dinyatakan bahwa Perum 

Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa Telekomunikasi untuk umum baik 

Telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. 

Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi merupakan penyelenggara 

jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri 

maupun luar negeri. Tentang hubungan telekomunikasi luar negeri saat itu juga 

diselenggarakan oleh PT. Indonesia Satelite Corporation (INDOSAT), yang masih 

berstatus perusahaan asing yakni dari American Cable and Radio Corp yaitu suatu 

perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan negara bagian Delaware, USA. 

Seluruh saham PT Indosat dengan modal asing ini pada tahun 1980 dibeli 

oleh Indonesia dari American Cable and radio Corp. Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1274 berdasarkan PP No. 53 tahun 1980, 

Perumtel ditetapkan sebagai badan usaha yang berwenang menyelenggarakan 

telekomunikasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan 

usaha penyelenggara telekomunikasi urnurn untuk internasional.  

Memasuki Repelita V, pemerintah merasakan perlu percepatan 

pembangunan  telekomunikasi sebagai infrastruktur yang diharapkan dapat 

memacu pembangunan sektor lainnya. Berdasarkan PP No. 15 tahUH 1991, maka 

Perum dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (persero). Mengantisipasi era 

globalisasi, seperti diterapkannya perdagangari bebas baik internasional maupun 

regional, maka PT Telkom pada tahun 1995 melaksanakan 3 program besar. 
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Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan KSO dan 

persiapan Go Public Internasional (International Public Offering). 

Kronologi sejarah PT Telkom dijelaskan sebagai berikut : 

1. 1882 sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap 

dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. 

2. 1906 Pemerintah Kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang 

mengatur layanan pos dan telekomunikasi yang diberi nama Jawatan Pos, 

Telegrap dan (Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT). 

3. 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara merdeka dan 

berdaulat, lepas dari pemerintahan Jepang. 

4. 1961 Status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi (PN Postel). 

5. 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos 

dan Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). 

6. 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum 

Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi 

nasional maupun internasional. 

7. 1980 PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) didirikan untuk 

menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari 

Perumtel. 

8. 1989 Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tentang 

peran serta swasta dalam penyelenggaraan Telekomunikasi. 
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9. 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 

Telekomunikasi Indonesia berdasarkan PP no. 25 tahun 1991. 

10. 1995 Penawaran Umum perdana saham TELKOM (Initial Public Offering) 

dilakukan pada tanggal 14 November 1995. sejak itu saham TELKOM 

tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek 

Surabaya (BES), New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock 

Exchange (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan 

(Public Offering Without Listing) di Tokyo Stock Exchange. 

11. 1996 Kerja sama Operasi (KSO) mulai diimplementasikan pada 1 Januari 

1996 di wilayah Divisi Regional I Sumatra dengan mitra PT Pramindo Ikat 

Nusantara (Pramindo); Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten-dengan 

mitra PT Aria West International (AriaWest); Divisi Regional IV Jawa 

Tengah dan DI Yogyakarta - dengan mitra PT Mitra Global Telekomunikasi 

Indonesia (MGTI); Divisi Regional VI Kalimantan dengan mitra PT 

Dayamitra Telekomunikasi (Dayamitra); dan Divisi Regional VII Kawasan 

Timur Indonesia-dengan mitra PT Bukaka Singtel. 

12. 1999 Undang-undang nomor 36/ 1999, tentang penghapusan monopoli 

penyelenggaraan telekomunikasi. 

13. 2001 KOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian 

dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, 

yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan 

silang antara TELKOM dengan Indosat. Dengan transaksi ini, TELKOM 

menguasai 72,72% saham Telkomsel. TELKOM membeli 90,32% saham 
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Dayamitra dan mengkonsolidasikan laporan keuangan Dayamitra ke dalam 

laporan keuangan TELKOM. 

14. 2002 TELKOM membeli seluruh saham Pramindo melalui 3 tahap, yaitu 

30% saham pada saat ditandatanganinya perjanjian jual-beli pada tanggal 15 

Agustus 2002, 15% pada tanggal 30 September 2003 dan sisa 55% saham 

pada tanggal 31 Desember 2004. TELKOM menjual 12,72% saham 

Telkomsel kepada Singapore Telecom, dan dengan demikian TELKOM 

memiliki 65% saham Telkomsel. Sejak Agustus 2002 terjadi duopoli 

penyelenggaraan telekomunikasi lokal. 

15. Sejak 1 Juli 1995 PT. Telkom telah menghapus struktur wilayah usaha 

telekomunikasi (WTTEL) dan secara de facto meresmikan dimulainya era 

Divisi Network. Badan Usaha utama dikelola oleh 7 divisi regional dan 1 

divisi network. Divisi regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di 

wilayah masing masing dan divisi network menyelenggarakan jasa 

telekomunikasi jarak jauh luar negeri melalui pengoperasian jaringan 

transmisi jalur utama nasional. Daerah regional. 

PT. Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut : 

1. Divisi Regional I, Sumatera. 

2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya. 

3. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya. 

4. Divisi Regional III, Jawa Barat. 

5. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

6. Divisi Regional V, Jawa Timur. 
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7. Divisi Regional VI, Kalimantan. 

8. Divisi Regional VII, Kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Bali, Nusa. 

9. Tenggara, Maluku dan Papua). 

Masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah 

berdasarkan prinsip desentraiisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi 

Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network), serta divisi lainnya yang 

mempunyai keuntungan internal secara terpisah. Divisi-divisi pendukung terdiri 

dari divisi pelatihan, divisi properti, divisi sistem informasi. Berdasarkan 

organisasi divisional ini, maka kantor pusat diubah menjadi pusat biaya. 

Berlakunya kebijaksanaan dekonsentrasi menjadikan jumlah SDM menjadi lebih 

sedikit. 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, (Telkom) adalah BUMN yang 

bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah 

Indonesia. Saat ini sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (53,6%), dan 

46,4% dimiliki oleh Publik, Bank of New York, dan Investor dalam Negeri. 

Telkom mempunyai 13 anak perusahaan. Telkom telah melayani lebih dari 151,9 

juta pelanggan yang terdiri dari seluler (Telkomsel) lebih dari 125 juta dan 

pelanggan tetap 25,8 juta. 

Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan komunikasi lainnya 

termasuk interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data dan layanan terkait 

komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkit langganan, televisi berbayar 

dan layanan VoIP. Perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan yang 

unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, Information, Media, 
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Edutainment dan Services (“TIMES”) di kawasan regional ini telah mendominasi 

lebih dari 60 persen pangsa pasar broadband Indonesia. Artinya Telkom sudah 

memiliki lebih dari 19 juta pelanggan broadband. Telkom memiliki kapasitas 

gateway internet lebih dari 106,4 Gbps. Perusahaan ini selalu berusaha 

memastikan kecukupan gateway internet guna memenuhi kebutuhan konsumen 

baik dari  fixed broadband maupun mobile broadband.  

Telkom berfokus pada layanan TIMES dan berkomitmen mempelopori 

masyarakat digital di Indonesia. Telkom mempunyai grand strategy menuju 

sustainable competitive growth dengan sasaran pertumbuhan organik meliputi 

layanan konsumer, layanan enterprise, dan layanan wholesale dan internasional, 

yang didukung oleh 10 juta sambungan POTS dan 5 juta sambungan Speedy. 

Serta pertumbuhan inorganik yang diraih dengan pengembangan bisnis baru, 

pengelolaan portofolio strategis, serta membangun sinergi antara perusahaan dan 

entitas anak perusahaan. 

Dalam jangka panjang Telkom akan terus berinovasi guna meningkatkan 

pendapatan perusahaan di tengah-tengah persaingan bisnis yang semakin sengit. 

Perusahaan berencana untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah  menjadi 

perusahaan dengan skala besar serta meluncurkan produk-produk baru melalui 

kerjasama dengan mitra perusahaan. Kerja keras yang dilakukan Telkom terbukti 

dengan meningkatnya jumlah pelanggan broadband hingga mencapai 10,5 juta 

pelanggan tercatat pada 31 Desember 2011. Angka ini meningkat sebesar 64,3%. 

Peningkatan juga terjadi pada layanan seluler yang naik hingga mencapai 107 juta 

pelanggan atau naik sekitar 13,8%.  
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Telkom juga berkembang melalui anak perusahaan antara lain PT 

Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Multimedia Nusantara (Metra), PT 

Telekomunikasi Indonesia International (TII/Telin), PT PINS Indonesia 

(PINS/Pramindo), PT Infomedia Nusantara (Infomedia), PT Dayamitra 

Telekomunikasi (Mitratel/Dayamitra),  PT Indonusa Telemedia (Telkom Vision), 

PT Graha Sarana Duta (Telkom Property/GSD), dan PT Napsindo Primatel 

Internasional (Napsindo). Pada pertengahan tahun 2013, Telkom Grup akan 

membangun Device-Network-Application (DNA) guna melahirkan teknologi 

broadband dengan kualitas baik di Indonesia. Dengan ini nantinya Telkom akan 

membawa negara Indonesia menjadi negara maju dalam teknologi informasi di 

dunia melalui teknologi broadband-nya. 

4.2.  VISI dan MISI PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi 

perusahaan,Telkom memiliki visi dan misi baru yang diberlakukan sejak 2016, 

yaitu: 

Visi 

Be the King of Digital in the Region 

Misi 

Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization 
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4.3.  Struktur PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Ridar.  

 

 

4.4.  Job Description PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  

No. Jabatan Job Descriptiom 

1.  General Manager 

a. Mampu menjamin tercapainya target 

kinerja jaringan Cooper & DSL Access 

Network dan mengimplementasikan 

kebijakan manajemen operasi dan 

pemeliharaan sistem jaringan 

b. Mampu mencapai terjaminnya target 

kinerja sistem CPE dan 

mengimplementasikan kebijakan 

manajemen operasi dan pemeliharaan 

sistem. 

c. Mampu mengevaluasi, mengukur, 

memodifikasi prosedur/system customer 

handling untuk tercapainya efektifitas 

customer handling untuk tiap segmen 

pelanggan. 

d. Mampu mengembalikan kriteria pekerjaan 

outsourcing eksiting dengan 

mempertimbangkan kapabilitas internal & 

eksternal sejalan dengan perubahan 

lingkungan bisnis yang kompetitif dan 

turbulensi. 

2.  
Manager Customer 

Care 

a. Merumuskan kebijakan customer care yang 

telah ditetapkan oleh Corporate Office 

b. Memonitor, mengevaluasi, dan 

mengembangkan kualitas pengelolaan 

customer 

STRUKTUR PT. TELKOMMUNIKASI WITEL RIDAR  
 
 
 

GM WITEL RIDAR 
 
 
 

 

MGR MGR CUTOMER KAKANDATEL KAKANDATEL 

MGR GES 

MGR BUSINESS 

CUSTOMER SERVICE DUMAI INDRAGIRI SERVICE   

CARE           

            

            
 
MGR ACCES & MGR ACCES 

MGR CCAN 

MGR MGR NETWORK MGR ACCES 

SERVICE MANTENANCE WHOLESALE AREA DATA MGT  

 & OPTIMA  ACC NETWORK   

      

      
       

MGR LOGISTIK 

MGR HR & CDC 

MGR WAR PGS MGR MGR PAY 

& GS ROOM FINANCE COLLECTION  
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No. Jabatan Job Descriptiom 

c. Mengembangkan metode pelayanan 

customer, yang diselaraskan dengan 

karakteristik customer di wilayah 

operasinya. 

3.  Kakandatel 

a. Tercapainya target revenue 

b. Tertagihnya piutang usaha dari revenue 

yang dihasilkan 

c. Efisiensi biaya penyelenggaraan fungsi 

delivery channel dan layanan customer 

segmen consumer/retail, dengan tetap 

menjaga efektivitas dalam upaya 

pemenangan kompetisi perebutan customer 

segmen consumer/retail. 

d. Kesiapan dan kehandalan infrastuktur 

access 

e. Terselenggaranya alokasi sumber daya 

operasional Divisi Regional, khususnya 

terkait dengan operasi dan pemeliharaan 

infrastruktur access dalam rangka eksekusi 

layanan yang diperlukan baik untuk 

customer segmen consumer/retail, maupun 

dukungan yang diperlukan untuk eksekusi 

layanan kepada customer segmen corporate 

customer/OLO. 

f. Memastikan bahwa semua resiko pada 

proses bisnis di lingkup KANDATEL yang 

bersangkutan diidentifikasi, dievaluasi, dan 

dikontrol dengan semestinya. 

4.  Manager GES 

a. Memimpin Perusahaan pada Divisi 

Goverment Enterprise and Services 

b. Pengembangan pada penjualan dan 

pelayanan produk dan SDM 

c. Mengevaluasi Pencapaian Divisi 

d. Menumbuhkan Kepercayaan sesama 

karyawan 

e. Mengatasi masalah perusahaan 

f. Meningkatkan kualitas perusahaan 

g. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

5.  
Manager Customer 

Service 

a. Merumuskan kebijakan customer service 

yang telah ditetapkan oleh Corporate Office 

b. Memonitor, mengevaluasi, dan 

mengembangkan kualitas pengelolaan 

customer 

c. Mengembangkan metode pelayanan 

customer, yang diselaraskan dengan 
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No. Jabatan Job Descriptiom 

karakteristik customer di wilayah 

operasinya. 

6.  
Manager Business 

Service 

a. Memimpin Perusahaan pada Divisi 

Business Services 

b. Pengembangan pada penjualan dan 

pelayanan produk dan SDM 

c. Mengevaluasi Pencapaian Divisi 

d. Menumbuhkan Kepercayaan sesama 

karyawan 

e. Mengatasi masalah perusahaan 

f. Meningkatkan kualitas perusahaan 

g. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

7.  
Manager Acces 

Mantenance & Optima 

a. Menyajikan Program Kerja Unit sebagai 

arah pencapaian kinerja pengelolaan Access 

Maintanance & Optima, dengan 

menerjemahkan strategi fungsional, 

menjabarkan Kontrak Manajemen (KM) 

Fungsional, dan menyusun indikator-

indikator kinerja unit. 

b. Mencapai kinerja unit secara ekspansif, 

dengan mendesiuminasikan program kerja-

pogram kerja unit kepada staf/tim, 

merumuskan Sasaran Kinerja Individu 

(SKI) staf/tim, mengalokasikan sumberdaya 

unit secara tepat, mengimplementasikan 

program kerja-program kerja yang telah 

tersusun, memonitor dan mereview 

pencapaian kinerja anggota tim/staf secara 

periodik 

c. Memastikan aktivitas-aktivitas kritis 

(Critical) diidentifikasi dan didistribusikan 

secara tepat untuk merumuskan prioritas 

program-program pemeliharaan jaringan 

akses area dengan sumber daya yang 

dikendalikan 

d. Memastikan alokasi dan Reboundary 

dilakukan untuk optimalisasi dan 

meningkatkan utilitas jaringan akses area. 

e. Memastikan data hasil pemeliharaan 

perangkat haringan area didokumentasikan 

dan diformulasikan untuk membuat 

pelaporan perangkat (potensi, performasi, 

utilitas, dan sebagainya) 
f. Memastikan prosedur kerja pemeliharaan 

perangkat jaringan akses area dievaluasi 
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No. Jabatan Job Descriptiom 

dan dikembangkan untuk merumuskan 

rekomendasi perbaikan proses yang lebih 

efektif 

8.  Manager CCAN 

a. Pemeliharaan saluran data dan internet 

b. Perbaikan saluran pelanggan cluster 

c. Pemeliharaan saluran LC (Led Cenal) 

9.  
Manager Wholesale 

ACC Network 

a. Pemeliharaan kabel Fiber Optik dan radio 

b. Penanggulangan kabel Fiber dan radio 

c. Monitoring availability perangkat MSOAN 

dan MSAN 

10.  Manager Network Area 

a. Memonitor anggaran operasional area Ridar 

b. Memonitoring kelancaran operasional di 

lapangan se Ridar 

c. Menjustifikasi/memutuskan hal-hal yang 

urgent untuk di eksekusi 

11.  
Manager Data 

Management 

a. Menyajikan program kerja unit sebagai arah 

pencapaian kinerja pengelolaan Access 

Data Management, dengan menerjemahkan 

strategi fungsional, menjabarkan Kontrak 

Manajemen (KM) Fungsional, dan 

menyusun indikator-indikator kinerja unit. 

b. Memastikan permintaan dari Distribution 

Channel diperiksa dan disurvei untuk 

mendapatkan data/informasi kemungkinan 

layanan teknisnya.  

c. Memastikan aktivitas-aktivitas kritis 

(Critical) diidentifikasi dan didistribusikan 

secara tepat untuk merumuskan prioritas 

program-program pemeliharaan jaringan 

akses area dengan sumber daya yang 

dikendalikan 

d. Memastikan alokasi dan Reboundary 

dilakukan untuk optimalisasi dan 

meningkatkan utilitas jaringan akses area. 

e. Memastikan data hasil pemeliharaan 

perangkat haringan area didokumentasikan 

dan diformulasikan untuk membuat 

pelaporan perangkat (potensi, performasi, 

utilitas, dan sebagainya) 

f. Memastikan prosedur kerja pemeliharaan 

perangkat jaringan akses area dievaluasi 

dan dikembangkan untuk merumuskan 

rekomendasi perbaikan proses yang lebih 
efektif 

g. Memastikan prosedur kerja pemeliharaan 
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No. Jabatan Job Descriptiom 

perangkat jaringan akses area dievaluasi 

dan dikembangkan untuk merumuskan 

rekomendasi perbaikan proses yang lebih 

efektif 

12.  Manager Logistik & GS 

a. Mission Statement 

Memimpin pengelolaan fungsi LOGISTIC 

& GENERAL SUPPORT untuk mendukung 

pencapaian performasi 

b. Job Authorities 

 Menentukan prioritas 
pembiayaan/pekerjaan 

 Memiliki hak akses atas aplikasi 

Enterprise Support System 

 Menetapkan sumber data dan 
menetapkan metodologi kerja 

 Menetapkan sasaran kinerja individu 
(staf) 

 Menilai kinerja dan kompetensi 

individu (staf) 

 Merekomendasikan program-program 
pengembangan staf 

c. Job Performance Indicators 

 Dokumen Purchase Order (PO)-PR-
GRN tersedia dan valid 

 Laporan aktivitas triwulan tepat waktu 

 Laporan hasil inventarisasi aset tepat 
waktu dan valid 

 Laporan hasil pemenuhan sarana kerja 
regional tepat waktu 

 Laporan kegiatan GM WITEL sesuai 
permintaan 

 Laporan proses pengaduan telah sesuai 

dan comply 

 Dokumen kebutuhan barang dan atau 
jasa tersedia 

 Ketepatan waktu penyelesaian dan 
akurasi GR (Good Receive) 

 Ketepatan waktu penyelesaian dan 

akurasi PR (Purchase Requisition) – PO 

(Purchase Order) 

 Data untuk Procurement Support telah 
tersedia 

 Sarana kerja WITEL telah terpenuhi 

 Ketersediaan dan ketepatan waktu 
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No. Jabatan Job Descriptiom 

penyediaan tagihan 

 Laporan aset tepat waktu 

13.  Manager HR & CDC 

a. Perencanaan, pengembangan, dan 

implementasi serta kebijakan & strategi 

pengelolaan Human Research (yang 

mencakup kebijakan dalam hal Workforce 

Planning & Strategy, rekrutasi, placement, 

pengembangan SDM, pengembangan karir, 

sistem remunerasi, hubungan industrial, 

performance appraisal, retirement, serta 
administrasi dan sistem informasi 

manajemen SDM), sehingga mampu 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

b. Ketersediaan Master Plan perencanaan 

SDM jangka panjang, jangka menengah, 

dan jangka pendek, yang terus di update, 

sebagai rujukan induk bagi kesinambungan 

pengelolaan SDM perusahaan 

c. Kesesuaian kebijakan dan strategi HR, baik 

terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan, 

maupun terhadap perkembangan bisinis 

TELKOM. 

d. Ketersediaan dan kualitas dari kesisteman 

yang dapat mengukur efektifitas 

pengelolaan HR. 

e. Terkondisinya keselarasan antara tingkat 

kepuasan karyawan dengan tingkat 

produktivitas dan pertumbuhan bisnis 

perusahaan. 

14.  Manager War Room 

a. Melakukan proses integrasi data 

operasional dari beberapa sumber data 

internal perusahaan terhadap progres dan 

pencapaian target-target pemasaran dan 

data eksternal seperti halnya data 

kompetitor, sehingga didapatkan informasi 

yang terintegrasi secara nasional untuk 

dipergunakan sebagai data informasi 

manajemen, baik pada tingkat Wilayah, 

Divisi dan bahkan sampai tingkat 

Corporate 

b. Tersedianya akses dan informasi yang 

terintegrasi dari seluruh unit bisnis yang 

ada di lokasi tersebar secara online  melalui 

koneksi intenet yang mempermudah 

manajemen dan unit War Roo mendapatkan 
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No. Jabatan Job Descriptiom 

informasi yang lengkap dan mudah. 

15.  Manager Finance 

Mengendalikan anggaran perusahaan dengan 

upaya memastikan efektivitas pengelolaan  

strategic budgeting, business & investment 

analysis, budgeting operation & control, 

costing, transfer pricing, dan subsidiaries 

financial performance 

 

4.5.  Produk 

Telepon : Telepon adalah salah satu layanan telekomunikasi yang 

disediakan Telkom melalui media pada berupa kabel tembaga atau optic. (SLI, 

SLJJ, Special Service, Inmarsat Group, Telkom Global)  

Broadband : IndiHome Fiber merupakan layanan Triple Play dari Telkom 

yang terdiri dari Internet Fiber atau High Speed Internet (Internet Cepat), 

Interactive TV (UseeTV) dan Phone (Telepon Rumah). IndiHome juga hadir 

dengan paket layanan Dual Play yang terdiri dari telepon rumah (voice) dan 

internet (Internet on Fiber atau High Speed Internet).  

Mobile : Telkomsel menyediakan layanan telepon seluler berbasis GSM 

dengan koneksi tercepat dan layanan terluas. ( Kartu Simpati, Hallo, As, Loop, 

dll).  

TV : USeeTV merupakan inovasi layanan yang menawarkan pengalaman 

baru dalam menonton televisi. Selain memberikan tayangan yang berkualitas, 

UseeTV Cable juga memberikan berbagai macam fitur yang tidak ada di penyedia 

layanan kabel lainnya, seperti Pause & Rewind TV, Video on Demand, Video 

Recorder dan lainnya. 
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4.6.  Indihome 

IndiHome Fiber adalah salah satu produk layanan dari Telkom Group 

berupa paket layanan yang terpadu dalam satu paket triple play meliputi layanan 

komunikasi, data dan entertainment seperti telepon rumah, internet (Internet on  

Fiber atau High Speed Internet) dan layanan televisi interaktif dengan teknologi 

IPTV (UseeTV). IndiHome Fiber juga dilengkapi dengan beragam layanan 

tambahan (add-on) yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan 

seperti Telepon Mania, wifi.id seamless, TrenMicro Antivirus, IndiHome View  

(online surveillance camera) dan masih banyak lagi (PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. 2019). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen Layanan 

Indihome di Pekanbaru, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Secara Parsial, Variabel Kualitas Pelayanan (X1) memiliki pengaruh 

signifikan dan positif  terhadap Loyalitas Konsumen (Y)  Layanan Indihome 

di Pekanbaru. 

2. Secara Parsial, Variabel Kualitas Produk (X2) memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap Loyalitas Konsumen (Y) Layanan Indihome di 

Pekanbaru. 

3. Secara Simultan, Variabel Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk memiliki 

pengaruh signifikan dan positif secara Simultan terhadap Loyalitas 

Konsumen Layanan Indihome di Pekanbaru. 

4. Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinasi (R
2
) Nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,470 atau 47%, yang menunjukkan bahwa variabel loyalitas 

dipengaruhi kuat oleh variabel kualitas pelayanan dan kualitas produk. 

Sementara sisanya 53% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini 
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6.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di kemukakan 

sebelumnya, maka untuk menciptakan Loyalitas Konsumen, disarankan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan pada penelitian ini diharapkan kepada Telkom khususnya pada 

layanan Indihome di Pekanbaru untuk lebih memperhatikan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen seperti memberikan respon 

kepada konsumen dalam melakukan penindak lanjutan permasalahan yang 

dialami konsumen dalam menggunakan layanan Indihome dan memberikan 

tanggapan cepat atas permasalahan yang dirasakan oleh seluruh konsumen 

sehingga dapat meningkatkan loyalitas konsumen.  

2. Sebaiknya Telkom memperbaiki atau meningkatkan kualitas produk seperti 

memperbaiki gangguan koneksi internet serta kecepatan internet yang 

dirasakan konsumen dalam menggunakan layanan Indihome sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas konsumen. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel di luar variabel yang telah diteliti ini agar memperoleh hasil yang 

lebih bervariatif yang dapat berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen. 
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Lampiran 1 : Lembar Kusioner 

LEMBAR KUESIONER 
 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS PRODUK 

TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN LAYANAN INDIHOME DI 

PEKANBARU 

 

 

Kepada: 

Bapak/Ibu yang terhormat, 

Asslamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh… 

Dalam rangka melaksanakan penelitian untuk skripsi, saya mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap 

Loyalitas Konsumen Layanan Indihome di Pekanbaru”. Untuk mendapatkan 

data penelitian yang diperlukan, saya mohon partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi 

kuesioner penelitian ini. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin 

kerahasiaannya, atas bantuannya saya ucapakan terima kasih. 

 

A. Data Umum 

1. Nama Responden : …………………. ( Boleh Tidak di Isi ) 

2. Jenis Kelamin :  

 Pria 

 Wanita 

3. Usia saat ini : (Pilih salah satu dibawah ini) 

 < 20 thn    

 21 thn – 40 thn  

 41 thn – 50 thn 

  > 61 thn 

 

4. Pendidikan terakhir : (Pilih salah satu dibawah ini) 

 SMP 

 SMA 

 Diploma 

 S1 

 S2/S3

5. Tipe Konsumen/digunakan pada : (Pilih salah satu dibawah ini) 

 Rumahan 

 

 Warnet 



 

 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Bacalah pertanyaan secara seksama dan jawablah dengan baik dan benar. 

2. Berikanlah tanda checklist (√) pada jawaban yang anda jawab benar. 

3. Lembaran yang telah diisi lengkap, mohon dikembalikan dengan peneliti. 

4. Terimakasih dan selamat bekerja. 

C. Keterangan Skor Penilaian 

1. Sangat Setuju  : SS 

2.  Setuju    : S 

3. Netral   : N 

4. Kurang Setuju  : KS 

5. Tidak Setuju  : TS 

 

 

PERNYATAAN TENTANG LOYALITAS KONSUMEN (Y) 

 

No Pernyataan 

Skala Likert 

SS S N KS TS 

5 4 3 2 1 

1 (Pembelian Ulang) 

Saya akan kembali berlangganan produk 

Indihome dalam layanan internet  

     

2 (Kebiasaan mengkonsumsi merek) 

Saya selalu menggunakan produk Indihome 

dalam layanan internet 

     

3 (Rasa suka yang besar pada merek) 

Saya selalu menyukai kecepatan akses internet 

layanan Indihome  

     

4 (Ketetapan pada merek) 

Saya akan tetap menggunakan layanan Indihome, 

meskipun ada tawaran layanan lain yang 

disediakan oleh pesaing.  

     

5 (Keyakinan bahwa merek tertentu merek 

yang terbaik) 

Saya yakin kecepatan akses internet layanan 

Indihome merupakan yang terbaik 

     

6 (Perekomendasian merek kepada orang lain) 

Saya akan selalu merekomendasikan layanan 

Indihome kepada saudara dan orang lain 

     

 

  



 

 

PERNYATAAN TENTANG KUALITAS PELAYANAN (X1) 

 

No Pernyataan 
Skala Likert 

SS S N KS TS 
5 4 3 2 1 

1 (Bukti Fisik) 
Saya merasa peralatan yang digunakan mendukung 
pelayanan 

     

2 (Keterpercayaan) 
Karyawan mampu menyelesaikan keluhan yang 
dihadapi konsumen 

     

3 (Daya Tanggap) 
Karyawan dapat mengatakan dengan pasti kapan 
pelayanan yang dibutuhkan dapat terlaksana 

     

4 (Jaminan)  
Karyawan memberikan jaminan profersional dalam 
memberikan pelayanan 

     

5 (Empati) 
Karyawan dapat merespon dengan baik apa yang 
menjadi keluhan konsumen 

     

 

 

PERNYATAAN TENTANG KUALITAS PRODUK  (X2) 

 

No Pernyataan 
Skala Likert 

SS S N KS TS 
5 4 3 2 1 

1 (Kinerja) 
Saya merasa menggunakan internet dengan Indihome 
sedikit sekali mengalami hambatan dalam 
penggunanannya 

     

2 (Fitur) 
Saya merasa Indihome mudah digunakan 

     

3 (Reliabilitas) 
Saya merasa Indihome memiliki kelengkapan 

     

4 (Kesesuaian dengan spesifikasi) 
Produk Indihome memiliki kualitas yang sesuai 
dengan spesifikasi yang ditawarkan 

     

5 (Daya tahan) 
Saya merasa kualitas jaringan Indihome tidak pernah 
bermasalah 

     

6 (Kemudahan perbaikan/Serviceability) 
Saya merasa memiliki kemudahan dalam mengajukan 
keluhan ketika terjadi permasalhan 

     

7 (Estetika) 
Saya merasa produk Indihome memiliki nilai tambah 

     

8 (Kualitas yang dipersepsikan) 
Saya berpendapat kualitas Indihome sangat bagus 

     

 

TERIMA KASIH 



 

 

Lampiran 2 : Uji Instrumen (Y) 

a. Kualitas Pelayanan 

1. Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 
 

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 X1 

P1 

Pearson Correlation 1 ,637
**
 ,697

**
 ,383

**
 ,067 ,798

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,508 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

P2 

Pearson Correlation ,637
**
 1 ,668

**
 ,401

**
 ,090 ,796

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,375 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

P3 

Pearson Correlation ,697
**
 ,668

**
 1 ,533

**
 ,030 ,832

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,769 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

P4 

Pearson Correlation ,383
**
 ,401

**
 ,533

**
 1 ,044 ,632

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,666 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

P5 

Pearson Correlation ,067 ,090 ,030 ,044 1 ,410
**
 

Sig. (2-tailed) ,508 ,375 ,769 ,666  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 

X1 

Pearson Correlation ,798
**
 ,796

**
 ,832

**
 ,632

**
 ,410

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,710 5 

 



 

 

 

b. Kualitas Produk 

1. Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 
 

Correlations 

 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 X2 

P6 

Pearson 
Correlation 

1 ,422
**
 ,345

**
 ,137 ,208

*
 ,384

**
 ,256

*
 ,345

**
 ,601

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,174 ,038 ,000 ,010 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P7 

Pearson 
Correlation 

,422
**
 1 ,283

**
 ,237

*
 ,204

*
 ,229

*
 ,289

**
 ,279

**
 ,574

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,004 ,018 ,042 ,022 ,004 ,005 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P8 

Pearson 
Correlation 

,345
**
 ,283

**
 1 ,441

**
 ,324

**
 ,342

**
 ,259

**
 ,361

**
 ,661

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004  ,000 ,001 ,000 ,009 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P9 

Pearson 
Correlation 

,137 ,237
*
 ,441

**
 1 ,208

*
 ,274

**
 ,379

**
 ,215

*
 ,570

**
 

Sig. (2-tailed) ,174 ,018 ,000  ,038 ,006 ,000 ,031 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P10 

Pearson 
Correlation 

,208
*
 ,204

*
 ,324

**
 ,208

*
 1 ,530

**
 ,387

**
 ,381

**
 ,647

**
 

Sig. (2-tailed) ,038 ,042 ,001 ,038  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P11 

Pearson 
Correlation 

,384
**
 ,229

*
 ,342

**
 ,274

**
 ,530

**
 1 ,351

**
 ,324

**
 ,672

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,022 ,000 ,006 ,000  ,000 ,001 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P12 

Pearson 
Correlation 

,256
*
 ,289

**
 ,259

**
 ,379

**
 ,387

**
 ,351

**
 1 ,461

**
 ,675

**
 

Sig. (2-tailed) ,010 ,004 ,009 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

P13 

Pearson 
Correlation 

,345
**
 ,279

**
 ,361

**
 ,215

*
 ,381

**
 ,324

**
 ,461

**
 1 ,671

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000 ,031 ,000 ,001 ,000  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

X2 

Pearson 
Correlation 

,601
**
 ,574

**
 ,661

**
 ,570

**
 ,647

**
 ,672

**
 ,675

**
 ,671

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Produk 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,787 8 



 

 

c. Loyalitas Konsumen 

1. Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 
 

 
Correlations 

 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Y 

P14 

Pearson Correlation 1 ,559
**
 ,386

**
 ,121 ,030 ,139 ,635

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,231 ,765 ,167 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P15 

Pearson Correlation ,559
**
 1 ,559

**
 -,005 ,036 ,138 ,649

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,960 ,723 ,172 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P16 

Pearson Correlation ,386
**
 ,559

**
 1 ,158 ,099 ,060 ,632

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,117 ,326 ,555 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P17 

Pearson Correlation ,121 -,005 ,158 1 ,449
**
 ,254

*
 ,538

**
 

Sig. (2-tailed) ,231 ,960 ,117  ,000 ,011 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P18 

Pearson Correlation ,030 ,036 ,099 ,449
**
 1 ,333

**
 ,543

**
 

Sig. (2-tailed) ,765 ,723 ,326 ,000  ,001 ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

P19 

Pearson Correlation ,139 ,138 ,060 ,254
*
 ,333

**
 1 ,554

**
 

Sig. (2-tailed) ,167 ,172 ,555 ,011 ,001  ,000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

Y 

Pearson Correlation ,635
**
 ,649

**
 ,632

**
 ,538

**
 ,543

**
 ,554

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

2. Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Produk 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,629 6 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Lampiran 4 : Hasil Olahan SPSS 

1. Asumsi Klasik 

a. Normalitas Data 

 

 



 

 

b. Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
KUALITAS PELAYANAN .951 1.051 

KUALITAS PRODUK .951 1.051 

 

a. Dependent Variable: Loyalitas Konsumen 

 

c. Heteroskedastisitas Scatterplot 

 

 

 

 



 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.524 1.910  
KUALITAS PELAYANAN .519 .075 .522 

KUALITAS PRODUK .230 .050 .345 

 

a. Dependent Variable: LOYALITAS KONSUMEN 

 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 278.196 2 139.098 43.080 .000b 

Residual 313.198 97 3.229   

Total 591.390 99    

 

a. Dependent Variable: LOYALITAS KONSUMEN 

b. Predictors: (Constant), KUALITAS PRODUK, KUALITAS 

PELAYANAN 
 

b. Uji T 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 6.524 1.910  3.416 .001   

KUALITAS 

PELAYANAN 

.519 .075 .522 6.886 .000 .951 1.051 

KUALITAS PRODUK .230 .050 .345 4.555 .000 .951 1.051 

 

a. Dependent Variable: Y 

 

 



 

 

c. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .686a .470 .459 1.797 

 

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN 

b. Dependent Variable: LOYALITAS KONSUMEN 

 

4. Frekuensi 

a. Kualitas Pelayanan 

P1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1,0 1,0 1,0 

2 6 6,0 6,0 7,0 

3 23 23,0 23,0 30,0 

4 64 64,0 64,0 94,0 

5 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 5 5,0 5,0 5,0 

3 28 28,0 28,0 33,0 

4 59 59,0 59,0 92,0 

5 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1,0 1,0 1,0 

2 7 7,0 7,0 8,0 

3 25 25,0 25,0 33,0 

4 60 60,0 60,0 93,0 

5 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 15 15,0 15,0 15,0 

4 69 69,0 69,0 84,0 

5 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



 

 

 
P5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 6 6,0 6,0 6,0 

3 21 21,0 21,0 27,0 

4 46 46,0 46,0 73,0 

5 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

b. Kualitas Produk 

P6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 1,0 1,0 1,0 

3 16 16,0 16,0 17,0 

4 55 55,0 55,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 20 20,0 20,0 20,0 

4 51 51,0 51,0 71,0 

5 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 16 16,0 16,0 18,0 

4 53 53,0 53,0 71,0 

5 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1,0 1,0 1,0 

3 18 18,0 18,0 19,0 

4 57 57,0 57,0 76,0 

5 24 24,0 24,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 
P10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 27 27,0 27,0 29,0 

4 48 48,0 48,0 77,0 

5 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 22 22,0 22,0 24,0 

4 59 59,0 59,0 83,0 

5 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 4 4,0 4,0 4,0 

3 23 23,0 23,0 27,0 

4 54 54,0 54,0 81,0 

5 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 4 4,0 4,0 4,0 

3 26 26,0 26,0 30,0 

4 53 53,0 53,0 83,0 

5 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

c. Loyalitas Konsumen 

P14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 1,0 1,0 1,0 

3 20 20,0 20,0 21,0 

4 54 54,0 54,0 75,0 

5 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

P15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 19 19,0 19,0 21,0 

4 58 58,0 58,0 79,0 

5 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P16 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 18 18,0 18,0 20,0 

4 61 61,0 61,0 81,0 

5 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 1,0 1,0 1,0 

3 23 23,0 23,0 24,0 

4 62 62,0 62,0 86,0 

5 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
P18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 2,0 2,0 2,0 

3 26 26,0 26,0 28,0 

4 57 57,0 57,0 85,0 

5 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
 

P19 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 1,0 1,0 1,0 

2 2 2,0 2,0 3,0 

3 16 16,0 16,0 19,0 

4 61 61,0 61,0 80,0 

5 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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