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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah. 

Sejarah internet dimulai pada tahun 1969, ketika Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat, US Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA) mengadakan riset untuk menghubungkan sejumlah 

komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program ini dikenal 

dengan Advanced Research Project Agency Network yang lebih dikenal 

dengan ARPANET (Soetejo, 2012:1). 

Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil 

dihubungkan satu sama lain sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain 

dan membentuk sebuah jaringan. Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil 

menyempurnakan program e-mail yang dia ciptakan setahun sebelumnya. 

Program e-mail ini populer hingga saat ini (Soetejo, 2012:3). 

Pada tahun 1982, dibentuk Transmission Control Protocol (TCP) 

dan Internet Protocol (IP) yang merupakan protokol resmi yang diakui 

oleh semua jaringan. Hal ini diperlukan karena semakin banyaknya 

peralatan komputer yang saling terhubung satu sama lain karena 

menggunakan internet. Sedangkan di tahun 1984, Domain Name System 

(DNS) diperkenalkan. Fungsi dari DNS adalah untuk menyeragamkan 

alamat di jaringan komputer (Soetejo, 2012:5). 
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Sebagai salah satu teknologi penting, internet memiliki peranan yang 

besar dalam peradaban manusia. Hampir semua aktivitas manusia saat ini 

tidak lepas dari peranan internet, mulai dari streaming program atau acara 

yang disukai, mendownload file favorit, hingga penggunaan internet untuk 

kepentingan pekerjaan dan sekolah, seperti mengirim tugas sekolah & file 

kerja melalui email. 

Internet memiliki beragam fungsi yang sangat besar dan memiliki 

imbas dalam peradaban manusia. Dengan adanya internet, dunia yang 

manusia tempati terasa sempit, seperti tidak memiliki jarak karena internet 

dapat menghubungkan manusia di seluruh penjuru mata angin. Melalui 

internet pula, dunia seakan tidak memiliki batas karena melalui internet, 

kita bisa mendapatkan apa yang kita cari. 

Dalam perkembangannya di kemudian hari, internet bisa digunakan 

untuk kepentingan komersial yang menguntungkan. Berbagai transaksi 

bisa dilakukan melalui internet secara online, sehingga bisa menghemat 

jarak dan waktu. 

Di Indonesia, terdapat beberapa provider penyedia layanan internet. 

Speedy, sebagai salah satu penyedia jasa layanan internet di Indonesia 

yang merupakan salah satu produk dari PT. Telkom, BUMN yang 

bergerak di bidang telekomunikasi tentu saja tak mau ketinggalan dalam 

hal teknologi dan inovasi. Hal ini terbukti dari lahirnya SpeedyFlash yang 

merupakan gabungan dari layanan Speedy dan TelkomselFlash. 
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SpeedyFlash merupakan terobosan terbaru yang menggabungkan 

layanan internet Speedy dan TelkomselFlash yang memungkinkan user 

selalu terhubung ke akses Internet broadband, baik saat dalam posisi fixed 

melalui layanan Speedy yang menggunakan line telepon maupun posisi 

mobile melalui Telkomsel Flash menggunakan modem USB dan gadget 

smartphone. 

Keuntungan yang didapat oleh user SpeedyFlash  adalah : 

1. Terkoneksi dengan Internet dimana saja, di rumah dengan Speedy dan  

di luar rumah (mobile) dengan Flash. 

2. Perangkat yang digunakan lebih banyak, yaitu komputer, laptop, 

netbook, notebook, bahkan gadget seperti handphone, smartphone dan 

tablet. 

3. 1 bill  (melalui billing Telkom) untuk Speedy dan Flash. 

4. Nominal tagihan tetap dan terkontrol karena kedua layanan 

merupakan paket internet unlimited. 

 

Teknologi Speedy sendiri menggunakan teknologi Assymmetric 

Digital Subscriber Line (ADSL) yang menghantarkan sinyal digital 

berkecepatan tinggi melalui jaringan telepon secara optimal bagi keperluan 

konsumsi konten Internet, dengan kecepatan data dari 384 kbps hingga 10 

Mbps. 

Teknologi ADSL juga memungkinkan pemanfaatan satu jaringan 

kabel untuk digunakan bersamaan sebagai jaringan data dan jaringan 
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telepon. Selama koneksi internet digunakan, layanan telepon, fax, dan 

layanan data melalui jaringan telepon tetap dapat digunakan. 

Selain menggunakan perangkat komputer dan laptop yang terhubung 

oleh teknologi ADSL, intenet dapat di akses melalui gadget seperti 

handphone, tablet, smartphone. Fasilitas minimal yang mendukung adalah 

General Packet Radio Service (GPRS) yang dalam perkembangannya 

menjadi teknologi 3G dan 4G. Penghitungan biaya atas beban yang 

digunakan berdasarkan penggunaan bandwith atau durasi waktu 

penggunaan. 

Inovasi yang dilakukan oleh produk dan jasa SpeedyFlash patut 

diacungi jempol, karena merupakan salah satu bukti bahwa manajerial 

menerapkan manajemen perubahan, dimana berkaitan erat dengan 

pembelajaran organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas perusahaan 

secara total dan terpadu. Berkualitasnya sebuah perusahaan tentu memiliki 

efek kepada berkualitasnya layanan jasa serta produk dari perusahaan 

tersebut. 

Kualitas tidak hanya mencakup produk secara fisik semata, tetapi 

juga mencakup dari proses produksi hingga sampai di tangan pelanggan 

dengan layanan yang diberikan. Kualitas dalam konteks proses produksi 

adalah menyeimbangkan pemenuhan keinginan dan kebutuhan dari semua 

pihak yang terkait dengan produk tersebut. Dalam hal ini, perusahaan 

harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tetap memperoleh 

keuntungan (Poerwanto, 2010:186). 
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Di bidang jasa, kualitas diartikan sebagai tingkat kemampuan dan 

kehandalan sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

serta memberikan kepuasan. Unsur dari kualitas jasa adalah : kehandalan, 

ketepatan, keramahan, kenyamanan, dan keunikan. 

Produk dan jasa yang bermutu baik akan memuaskan konsumen lalu 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian kembali. Pelanggan 

yang puas dan loyal akan memberikan rekomendasi kepada orang-orang 

terdekat mereka. 

Sekitar tahun 1980-an dan 1990-an muncul konsep manajemen 

kualitas total atau total quality management (TQM) yang meningkatkan 

pengelolaan organisasi secara menyeluruh dan terus-menerus untuk 

menciptakan kualitas yang dibutuhkan. Elemen penting dari manajemen 

kualitas adalah fokus kepada pelanggan, keterlibatan karyawan, 

benchmarking, dan perbaikan terus-menerus (Poerwanto, 2010:188). 

Fokus kepada pelanggan berarti perusahaan memahami apa yang 

diinginkan oleh pelanggan serta pihak-pihak yang terkait yang melibatkan 

partisipasi aktif karyawan dengan memperhatikan lingkungan usaha. 

Sedangkan benchmarking berarti proses dimana perusahaan 

mengetahui bagaiman perusahaan lain melakukan sesuatu yang lebih baik 

daripada perusahaannya dan kemudian mencoba untuk diterapkan sesuai 

dengan kemampuan dan tujuan perusahaan untuk melakukan perbaikan 

terus-menerus. 
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Berdasarkan asumsi di atas, penulis termotivasi untuk melakukan 

penelitian dan menyusun suatu penelitian skripsi tentang ada tidaknya 

pengaruh Strategi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Untuk itu dalam penelitian ini penulis memberikan judul penelitian : 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi 

Kuantitatif Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

SpeedyFlash). 

 

B. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas 

dalam penelitian ini, yaitu : “Adakah pengaruh yang positif dan signifikan 

dari kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-

Karesidenan Surakarta ?” 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh SpeedyFlash terhadap 

loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-Karesidenan Surakarta, apakah 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan SpeedyFlash eks-Karesidenan Surakarta atau tidak memiliki 

pengaruh. 
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D. Manfaat Penelitian. 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan ilmiah, pemikiran, dan bahan pertimbangan serta 

memperkaya ilmu pengetahuan dan teori mengenai Ilmu 

Komunikasi terutama dalam menerapkan strategi Public 

Relations di manajemen untuk mempertahankan loyalitas 

pelanggan SpeedyFlash eks-Karesidenan Surakarta. 

2. Manfaat praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan masukan mengenai perkembangan Ilmu 

Komunikasi bagi semua pihak pada umumnya, khususnya 

jajaran manajerial SpeedyFlash Solo sebagai bahan evaluasi dan 

perencanaan selanjutnya guna mempertahankan loyalitas 

pelanggan. 

 

E. Landasan Teori. 

1. Public relations. 

Dalam sejarahnya, public relations (PR) merupakan sebuah 

teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh Ivy 

Ledbetter Lee pada tahun 1906 yang berhasil menanggulangi 

kelumpuhan industri batu bara di Amerika Serikat. Atas upayanya ini, 

beliau diangkat menjadi The Father of Public Relations. 
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Ada berbagai definisi PR yang dikemukakan, yaitu (Nurjaman 

dan Umam, 2012:101) : 

a. Cutlip, et. al. 

PR adalah fungsi manajemen yang mengidentifisikan, 

menetapkan, dan memelihara hubungan saling menguntungkan 

antara organisasi dan segala lapisan masyarakat yang menentukan 

keberhasilan atau kegagalan PR. 

b. Gruning dan Hunt. 

PR adalah manajemen komunikasi antara sebuah organisasi 

dan masyarakatnya. 

c. John Marston. 

PR adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, 

mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara sebuah 

organisasi demi kepentingan publik, dan melaksanakan program 

kegiatan dan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan 

dukungan publik. 

d. The Statement of Mexico. 

Praktek PR adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial untuk 

menganilisis kecenderungan, memprediksi konsekuensinya, dan 

menasehati pimpinan organisasi, dan melaksanakan program yang 

berencana mengenai kegiatan yang melayani, baik kepentingan 

organisasi maupun kepentingan umum. 
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Banyaknya definisi mengenai PR yang dikemukakan oleh ahli 

membuat International Public Relations Association (IPRA) 

mengeluarkan definisi kerja PR, yaitu : 

a. PR merupakan fungsi manajemen yang khas yang mendukung 

pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi 

dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, 

dan kerjasama yang melibatkan manajemen dalam permasalahan 

dan persoalan 

b. Membantu manajemen memberikan penerangan dan tanggapan 

dalam hubungan dalam opini publik. 

c. Menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk 

melayani kepentingan umum. 

d. Menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan 

perubahan secara efektif. 

e. Bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam membantu 

mendahului kecenderungan. 

f. Menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan 

etis sebagai sarana utama. 

 

Defini kerja PR menurut IPRA di atas menunjukkan bahwa PR 

adalah fungsi manajemen, dan komunikasi dalam kegiatan PR sangat 

penting. Komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi dua arah 

dari organisasi ke publik, dari publik ke organisasi secara timbal balik 
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dengan memperhatikan opini publik sebagai efeknya, baik yang 

terdapat pada publik internal dan eksternal (Maria, 2005:12). 

Dengan komunikasi di atas, fungsi PR dalam memantapkan 

kepemimpinan dalam manajemen dan mengefektifkan serta 

mengefisienkan upaya pencapaian tujuan organisasi akan menjadi 

kenyataan. Bagi seorang PR Officer, hubungan dengan berbagai 

publik sangat penting untuk selalu dipelihara dan dibina dalam 

kaitannya dengan kepercayaan pada publik, dan dalam rangka 

menimbulkan pengertian bersama dan hubungan yang harmonis antara 

kedua belah pihak, yaitu publik dan organisasi (Maria, 2005:13). 

Komunikasi merupakan salah satu dari kegiatan sehari-hari yang 

benar-benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan 

sehingga terkadang komunikasi seperti diabaikan penyebaran, 

kepentingan, dan kerumitannya. 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin communis 

yang berarti membuat atau membangun kebersamaan antara dua orang 

atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata communico yang 

artinya membagi (Stuart, dalam Cangara, 2006:18). 

Harold. D. Lasswell mengemukakan bahwa cara yang tepat 

untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi adalah dengan 

menjawab pertanyaan : siapa yang menyampaikan, apa yang 

disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya. 
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Selain Lasswell, ada beberapa definisi komunikasi lainnya yang 

dikemukakan oleh para ahli, yaitu (Changara, 2006:18) : 

a. Book. 

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang 

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan 

membangun hubungan antar sesama melalui pertukaran informasi 

untuk menguatkan sikap dan tingkah lakuk orang lain serta 

berusaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku itu. 

b. Everett M. Rogers. 

Komunikasi merupakan proses dimana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka. 

c. Rogers & Lawrence Kincaid. 

Komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau 

lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan 

satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling 

pengertian yang mendalam. 

 

Awal tahun 1960-an, David K. Berlo membuat formula 

komunikasi yang lebih sederhana, yang lebih dikenal dengan SMCR, 

yatiu source (pengirim), message (pesan), channel (saluran/media), 

dan receiver (penerima). 
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Charles Osgood Gerald Miller dan Melvin L. De Fleur 

menambahkan unsur efek dan umpan balik (feedback) sebagai 

pelengkap dalam membangun komunikasi yang sempurna. 

Perkembangan terakhir adalah munculnya pandangan Joseph de 

Vito, K. Sereno, dan Erika Vora yang menilai faktor lingkungan 

merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam mendukung proses 

komunikasi (Changara, 2006:22). 

Jika kesemua unsur di atas diterapkan pada gambar, maka 

kaitannya antara satu unsur dengan unsur lainnya dapat dilihat sebagai 

berikut (Changara, 2006:23) : 

Bagan I.1 

Formula komunikasi 

 

Sumber Pesan  Media  Penerima Efek 

 

  

Umpan balik   Lingkungan 

 

 

Bagan di atas perlu diperhatikan oleh PR ketika melakukan 

komunikasi antara organisasi dan publiknya dimana PR berada dalam 

manajemen organisasi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
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a. Sumber. 

Sumber adalah pembuat informasi yang sering disebut 

dengan pengirim, komunikator, source, sender, atau encoder. 

b. Pesan. 

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada 

penerima yang dapat dilakukan melalui tatap muka atau media 

komunikasi. 

c. Media. 

Media  adalah alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima pesan. 

d. Penerima. 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang 

dikirim oleh sumber yang dapat terdiri dari individu atau 

kelompok. 

e. Pengaruh. 

Pengaruh atau efek merupakan perbedaan antara apa yang 

dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan 

sesudah menerima pesan. 

f. Tanggapan balik. 

Tanggapan balik merupakan salah satu bentuk daripada 

pengaruh yang berasal dari penerima dan dapat berasal dari unsur 

lain seperti pesan dan media. 
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g. Lingkungan. 

Lingkungan atau situasi merupakan faktor tertentu yang 

dapat mempengaruhi jalannya komunikasi yang dapat 

digolongkan menjadi lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, 

dan waktu. 

 

2. Kualitas produk. 

Sebuah produk merupakan hasil dari aktivitas atau proses yang 

dapat berbentuk (tangible) dan tidak berbentuk (intangible) atau 

kombinasi dari keduanya dengan kategori (Gasperz, 2011:8) : 

a. Barang (goods). 

Untuk kategori ini dapat berupa : ban, cat, mobil, telepon, 

kabel, komputer, dll. 

b. Perangkat lunak (software). 

Untuk kategori ini dapat berupa : program komputer, 

laporan keuangan, prosedur atau intruksi dalam sistem kualitas 

ISO 9001, dll. 

c. Jasa (services). 

Untuk kategori ini dapat berupa : perbankan, asuransi, 

transportasi, pergudangan, pendidikan, dll. 

 

Kualitas sebagai sebuah tuntutan telah didefinisikan oleh banyak 

pihak yang memunculkan keragaman pemahaman dari yang umum 
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(konvensional) hingga yang strategis (moderat). Seringkali, kualitas 

diartikan sebagai kesesuaian antara pengorbanan dengan hasil yang 

diterima. 

Definisi konvensional kualitas menggambarkan karakteristik 

langsung suatu produk seperti performa, kehandalan, mudah dalam 

penggunaan, estetika, dan sebagainya (Gaspersz, 2001:4). 

Banyak pakar di bidang kualitas mendefinisikan kualitas 

menurut sudut pandangnya, yaitu (Yamit, 2002:7) : 

a. Deming. 

Mendefinisikan kualitas adalah apapun yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

b. Crosby. 

Mempersepsikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan, 

dan kesesuaian terhadap persyaratan. 

c. Juran. 

Mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian terhadap 

spesifikasi. 

d. Goetsch Davis. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 
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Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), kualitas didefinisikan 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan 

atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan 

pelanggan atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan 

(Gaspersz, 2001:5). 

Kualitas juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan 

kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah perbaikan terus 

menerus sehingga dikenal dengan istilah Q-MATCH, yaitu 

Quality=Meets Agreed Terms and Changes (Gaspersz, 2001:5). 

Berdasarkan beberapa definisi kualitas di atas, maka dapat 

disimpulkan pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian 

berikut (Gaspersz, 2001:5) : 

a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung maupun atraktif yang memenuhi 

keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan. 

Dalam hal ini, keistimewaan dari SpeedyFlash adalah dapat 

digunakan melalui sambungan telepon di rumah dan dapat 

digunakan secara mobile melalui gadget telekomunikasi yang 

dipunya oleh pelanggan. 

Kelebihan lainnya adalah bill  pembayaran yang disatukan, 

tidak terpisah karena SpeedyFlash merupakan gabungan dari 2 
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produk unggulan, yaitu Speedy dan TelkomselFlash yang 

ditunjang oleh coverage area yang luas dan baik. 

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan 

atau kerusakan. 

Hal ini dapat diantisipasi dengan siap siaganya jajaran 

manajerial merespon dan menindaklanjuti keluhan pelanggan jika 

mengalami kendala dalam penggunaan SpeedyFlash. 

 

Berbicara mengenai definisi kualitas akan memiliki makna yang 

berbeda bagi tiap orang karena kualitas memiliki banyak kriteria dan 

sangat tergantung pada konteksnya. Tetapi, ada lima perspektif  

kualitas yang dapat digunakan oleh praktisi bisnis (Garvin, dalam 

Yamit, 2002:9), yaitu : 

a. Transcendental approach. 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat 

dirasakan tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun 

diukur. 

Perusahaan dapat menggunakan pernyataan seperti 

kelembutan dan kehalusan kulit untuk mempromosikan produk 

sabun mandi, kecantikan wajah untuk mempromosikan produk 

kosmetik, pelayanan yang prima untuk promosi bank, serta 

tempat berbelanja yang nyaman untuk mempromosikan sebuah 

mall. 
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Untuk pendekatan ini, SpeedyFlash memberikan pelayanan 

Customer Service yang prima ketika melayani pelanggan dan 

kehandalan dari jasa pelayanan internet SpeedyFlash di segala 

cuaca untuk menarik konsumen. 

b. Product-based approach. 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik 

atau atribut yang dapat diukur karena jika terdapat perbedaan 

kualitas akan mencerminkan adanya perbedaan atribut yang 

dimiliki produk tersebut. Kelemahan dari pendekatan ini adalah 

tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera dan preferensi 

individual. 

c. User-based approach. 

Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan kepada pemikiran 

bahwa kualitas tergantung kepada orang yang memandangnya dan 

produk yang paling memuaskan preferensi (selera) merupakan 

produk yang berkualitas paling tinggi. 

Pandangan kualitas dalam pendekatan ini menyebabkan 

konsumen yang berbeda akan memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah 

kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

d. Manufacturing-based approach. 

Kualitas dalam pendekatan ini bersifat supply-based atau 

dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas 
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sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratannya (conformance 

quality) dan prosedur. 

Pendekatan ini lebih berfokus kepada kesesuaian spesifikasi 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara internal. Oleh 

karena itu, yang menentukan kualitas adalah standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan, bukan konsumen yang 

menggunakannya. 

Pendekatan manufacturing-based approach membagi jenis 

paketan layanan internet SpeedyFlash dengan spesifikasi masing-

masing per paket yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan 

pelanggan SpeedyFlash. 

e. Value-based approach. 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas 

dari segi nilai dan harga yang didefinisikan sebagai “affordable 

exxelence”. 

Kualitas dalam pandangan ini bersifat relatif, sehingga 

produk yang memiliki kualitas yang tinggi belum tentu produk 

yang paling bernilai sedangkan produk yang bernilai merupakan 

produk yang paling tepat beli. 

Pendekatan value-based approach lebih mengarah kepada 

kesesuaian jenis paketan SpeedyFlash yang digunakan pelanggan 

dengan kebutuhan pelanggan. 
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Meskipun sulit untuk mendefinisikan kualitas dengan tepat dan 

tidak ada yang bisa diterima dengan universal, tetapi definisi yang 

dikemukakan oleh David Garvin bermanfaat untuk mengatasi konflik 

yang sering timbul diantara manajer dalam departemen fungsional 

yang berbeda. Misalnya di departemen pemasaran menekankan aspek 

keistimewaan, pelayanan serta fokus kepada pelanggan sedangkan 

departemen rekayasa menekankan spesifikasi dan pendekatan product 

based. 

Delapan dimensi yang digunakan untuk menganalisa 

karakteristik kualitas produk (Garvin, dalam Gaspersz, 2001:37),  

yaitu : 

a. Performa. 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan 

merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan 

ketika ingin menggunakan. Performa dari produk SpeedyFlash 

adalah bandwith yang stabil. 

b. Features (pelengkap/tambahan). 

Merupakan aspek kedua dari performa yang menambah 

fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan dan 

pengembangannya. 

Features dari produk SpeedyFlash adalah keanggotaan web 

musik dan email dari Speedy. 
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c. Kehandalan (reliability). 

Kehandalan sangat berkaitan dengan probabilitas suatu 

produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam periode 

waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Kehandalan merupakan 

karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat 

keberhasilan dalam penggunaan produk. 

Kehandalan yang ditonjolkan oleh produk SpeedyFlash 

adalah stabilnya bandwith ketika dalam penggunaan dalam 

berbagai situasi cuaca. 

d. Conformance (kesesuaian). 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap 

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

keinginan pelanggan yang merefleksikan derajat dimana 

karakteristik desain produk dan karakteristik operasi memenuhi 

standar yang telah ditetapkan serta sering didefinisikan sebagai 

konformansi kebutuhan (conformance to requirements). 

Kesesuaian layanan SpeedyFlash yang diiklankan melalui 

media massa dirasakan oleh pelanggan. Jika sesuai, pelanggan 

akan nyaman dan ini merupakan salah satu value yang membuat 

pelanggan puas serta loyal dalam penggunaan SpeedyFlash. Jika 

tidak sesuai, pelanggan akan beralih menggunakan produk 

internet lainnya. 
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e. Durability (daya tahan). 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk yang berkaitan 

dengan daya tahan dari produk tersebut. Dalam bidang internet, 

durability lebih terkait kepada ketahanan infrastruktur internet 

seperti modem internet, kabel telepon, dan gadget untuk mobile. 

Jika yang dibicarakan menyangkut durability adalah 

rentang waktu, maka SpeedyFlash dapat digunakan selama 24 

jam tanpa henti yang biasanya diakses melalui Speedy yang 

terkoneksi melalui jaringan telepon menggunakan komputer atau 

laptop dan sejenisnya. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah piranti pendukung untuk 

mengakses internet melalui SpeedyFlash, apakah memang 

dirancang untuk digunakan selama 24 jam atau hanya seperlunya 

saja. Hal ini dapat menjadi pertimbangan ketika calon pelanggan 

berkonsultasi tentang produk agar di kemudian hari pelanggan 

tersebut merasa nyaman dalam menggunakan produk 

SpeedyFlash. 

f. Kemampuan pelayanan (serviceability). 

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, 

keramahan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam 

perbaikan. 
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Stabilnya bandwith internet SpeedyFlash ditunjang oleh 

kinerja pegawai di bidang Customer Service merupakan dua 

faktor yang saling melengkapi dalam melayani pelanggan. 

Customer Service sendiri tidak hanya berarti pegawai yang 

melayani pelanggan secara langsung face to face, melalui telepon 

atau email tetapi juga bisa diterapkan kepada petugas lapangan 

yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan. Seyogyanya 

juga dapat melayani keluhan-keluhan pelanggan dengan efisien 

dan efektif. 

g. Estetika. 

Berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari 

preferensi atau pilihan individu yang mencakup hal-hal seperti : 

keelokan, kemulusan, suara merdu, selera, dll. 

Estetika lebih terkait dengan infrastruktur yaitu produk 

secara fisik seperti model dan jenis telepon atau gadget yang 

digunakan untuk keperluan mobile. 

h. Kualitas yang dirasakan (perceived quality). 

Berkaitan dengan  perasaan pelanggan dalam menggunakan 

produk, seperti peningkatan harga. Sangat erat berkaitan dengan 

reputasi suatu produk. 

Harga yang sesuai dengan kualitas yang diterima pelanggan 

merupakan nilai tambah bagi tingkat loyalitas pelanggan. 
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Kualitas merupakan proses dan melekat dalam seluruh aspek 

kehidupan organisasi. Produk berkualitas hanya dapat dihasilkan dari 

sebuah perencanaan, implementasi, serta instrumen pendukung utama 

yaitu sumber daya manusia. 

Tujuan dari kualitas adalah memuaskan pelanggan, maka dasar 

dari kualitas adalah kesan dari pelanggan tentang produk yang 

diinginkan. Pelanggan yang puas merupakan indikasi dari pelanggan 

yang loyal kepada suatu produk dan jasa perusahaan. 

 

3. Kualitas pelayanan. 

Selain produk yang berkualitas, pelanggan juga membutuhkan 

pelayanan yang berkualitas. Pelanggan menginginkan ketika 

mendapat produk yang berkualitas yang sesuai dengan harapan 

pelanggan, mereka juga mendapatkan produk dengan layanan yang 

sesuai pula dengan harapannya. 

Pelayanan (service) adalah aktivitas yang ditawarkan satu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

menghasilkan kepemilikan apapun (Kotler, dalam Ingkan, 2008:18). 

Layanan merupakan bagaimana perusahaan secara utuh 

memberikan kinerja terbaiknya mulai dari aspek teknologi, informasi, 

kemudahan memperoleh dan penggunaan produk serta nilai lebih 

(Poerwanto, 2010:114). 
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Bagian yang paling sulit dalam pelayanan adalah kualitasnya 

yang sangat dipengaruhi oleh harapan pelanggan. Harapan pelanggan 

sangat berbeda jika dibandingkan satu sama lain. Pelayanan yang 

sama dan konsisten belum tentu dianggap yang terbaik bagi pelanggan 

terlebih jika suatu pelanggan memiliki harapan yang tinggi. 

Penawaran sebuah perusahaan kepada calon pelanggan maupun 

pelanggan biasanya mencakup produk dan layanan. Komponen 

layanan tersebut bisa jadi hanya sebagian kecil yang merupakan 

pelengkap dari produk atau merupakan komponen utama dari 

keseluruhan penawaran tersebut. 

Pada kenyataannya, sebuah penawaran dapat bervariasi di antara 

2 kutub ekstrim, yaitu murni berupa barang pada satu sisi dan dan jasa 

murni pada sisi lainnya. Berdasarkan kriteria ini, penawaran sebuah 

perusahaan dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu (Tjiptono, 

2012:15) : 

a. Barang fisik murni. 

Penawaran pada kategori ini hanya semata pada produk 

secara fisik seperti sabun mandi, garam, telur, pasta gigi, 

minuman ringan, dan produk sejenisnya tanpa ada jasa atau 

pelayanan yang menyertai produk tersebut. 

b. Barang fisik dengan jasa pendukung. 

Pada kategori ini, penawaran perusahaan terdiri atas barang 

fisik yang disertai satu atau beberapa bentuk layanan guna 
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meningkatkan daya tarik kepada konsumen. Layanan merupakan 

segala kegiatan yang dilakukan perusahaan bagi pelanggan yang 

telah membeli dan menggunakan produknya. 

Sebagai contohnya adalah, dealer mobil dan motor 

menawarkan test drive, fasilitas pembayaran kredit, reparasi, 

garansi, dan seterusnya. 

c. Produk hybrid. 

Penawaran dalam kategori ini terdiri atas komponen produk 

dan jasa pelayanan yang menyertainya relatif seimbang porsinya. 

Contohnya adalah restoran siap saji. 

d. Jasa utama yang didukung dengan barang minor. 

Penawaran pada kategori ini terdiri atas jasa pelayanan 

tertentu bersamaan dengan penyertaan produk pendukung jasa 

pelayanan tersebut. 

Contohnya adalah maskapai penerbangan. Selama dalam 

menggunakan jasa penerbangan, penumpang terdapat sejumlah 

unsur pelengkap fisik seperti makanan, minuman, majalah atau 

surat kabar, video game, radio, televisi, koneksi internet, dan lain-

lain yang telah disediakan oleh maskapai. 

e. Jasa murni. 

Penawaran pada kategori ini hampir seluruhnya berupa jasa 

pelayanan. Contohnya adalah pijat, konsultasi psikologi, 

pengacara, pengajar kursus, dan lain-lain. 
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Menurut survei Journal of Marketing, layanan terhadap 

pelanggan menempati urutan kedua setelah kualitas produk. Hasil 

survey dari Journal of Marketing tentang tuntutan pelanggan, yaitu 

kualitas produk menempati urutan pertama dengan persentase 100%, 

urutan kedua ditempati oleh layanan pelanggan dengan persentase 

97%. Urutan selanjutnya yaitu harga sebanyak 92%, manajemen 

penjualan sebesar 86%, dan lokasi 65% (Suchaeri, 2012:4). 

Dari hasil survei di atas, jelas terlihat bahwa selain 

menginginkan kualitas produk, pelanggan juga menginginkan kualitas 

pelayanan. Penelitian ini ditunjang oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Marketing Science Institute Cambridge mengenai karakter dari 

kualitas pelayanan, yaitu (Suchaeri, 2012:5) : 

a. Reliabilitas. 

Pelanggan menginginkan perusahaan menunjukkan layanan 

yang dapat diandalkan, akurat, dan konsisten. Pelanggan 

menginginkan layanan yang dapat diandalkan, terutama ketika 

mengalami gangguan dalam penggunaan produk SpeedyFlash. 

Keakuratan dibutuhkan pelanggan apalagi jika pelanggan 

adalah pengguna SpeedyFlash untuk kepentingan bisnis. 

Keakuratan sangat terkait dengan solusi ketika pelanggan 

mengalami gangguan dalam penggunaan produk SpeedyFlash. 
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Konsistensi yang dibutuhkan pelanggan lebih terkait dengan 

birokrasi. Jangan sampai terjadi peristiwa yang membuat 

pelanggan merasa diombang-ambingkan atas keluhan dan 

penyampaian gangguan dalam penggunaan produk SpeedyFlash. 

b. Responsif. 

Perusahaan membantu dan menyediakan layanan yang tepat 

waktu, misalnya menanggapi telepon secepatnya dimana 

perusahaan cepat tanggap memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Penanganan yang lambat atas penyampaian keluhan 

pelanggan atas penggunaan produk dan jasa yang mereka pakai 

akan membuat pelanggan tidak nyaman. Apalagi berkaitan 

dengan bisnis & mata pencaharian pelanggan. 

SpeedyFlash memiliki line phone 147 yang dapat digunakan 

oleh pelanggan jika pelanggan memiliki kendala dalam 

penggunaan SpeedyFlash atau mendapatkan informasi terbaru 

dari produk atau jasa yang mereka pakai. 

c. Keyakinan. 

Lebih mengarah ke internal perusahaan terutama di bagian 

yang berkaitan langsung dengan pelanggan seperti marketing dan 

customer service. Pegawai harus berpengetahuan tentang produk, 

sopan, dan yakin dengan layanan yang diberikan kepada 

pelanggan. 

 



29 

 

 

 

d. Nyata. 

Fasilitas fisik dan peralatan terlihat menarik dan pegawai 

berpenampilan dengan menarik serta sopan. 

Karakteristik nyata lebih berkaitan dengan suatu venue 

(tempat) yang biasanya merupakan lokasi kantor. Perusahaan 

harus memperhatikan letak kantor mereka agar mudah dijangkau 

oleh pelanggan. Hal yang tak ketinggalan adalah penataan ruang 

yang menunjang birokrasi dan pelayanan kepada pelanggan agar 

lebih maksimal. 

e. Empati. 

Tiap pelanggan ingin perusahaan memberi perhatian 

pribadi. Pelanggan tidak ingin disamaratakan dan ingin didengar. 

Mereka ingin diperlakukan sebagai individu dan diperhatikan 

secara pribadi. 

SpeedyFlash mengirimkan ucapan  selamat ulang tahun,  

anniversary pernikahan, atau ucapan hari raya kepada pelanggan. 

Walau terkesan sepele, perhatian kecil seperti mengingat hari-hari 

penting pelanggan akan membuat pelanggan dihargai oleh 

perusahaan. 

 

Pelayanan yang berkualitas tidak tercipta dalam waktu yang 

singkat. Pelayanan yang berkualitas merupakan perbaikan terus-

menerus yang dilakukan oleh manajemen SpeedyFlash. Pelanggan 
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yang mengeluh merupakan aset untuk mengetahui dimana letak 

kelemahan pelayanan. Pelanggan yang mengeluh merupakan 

konsultan gratis bagi perusahaan untuk terus-menerus melakukan 

perbaikan pelayanan demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas. 

Tidak sedikit dari kita, sebagai pengguna suatu produk dan jasa, 

bahkan bisa dibilang merupakan pelanggan pernah mendapatkan 

perlakuan dan pelayanan yang buruk dari produk dan jasa yang 

dipakai. Menurut Dr. Michael LeBoeuf (Suchaeri, 2012:10), penulis 

buku, konsultan bisnis, dan dosen manajemen University of New 

Orleans, pelayanan buruk terjadi karena tiga hal, yaitu : 

a. Pegawai tidak memahami dasar pelayanan. 

Pegawai belum sepenuhnya memahami arti dari kata 

melayani yang seringkali diartikan sebagai penurunan derajat. 

Perusahaan, dalam hal ini adalah SpeedyFlash, membekali 

pegawai, terutama di divisi yang berkaitan dengan pelanggan, 

seperti pemasaran & customer service dengan training-training 

tentang pelanggan dan pelayanan. 

Training-training tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berimbas 

kepada kualitas pelayanan. 
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b. Kontak atau proses transaksi yang bisa menciptakan pelanggan 

tidak ditangani dengan baik. 

Proses memberikan pelayanan yang baik merupakan kontak 

pertama yang harus dijaga karena terciptanya perasaan senang 

atau tidak senang tercipta dari kontak pertama. 

c. Sistem imbalan yang tidak sesuai. 

Banyak perusahaan yang mengabaikan pegawai perusahaan 

sebagai pelanggan internal mereka dengan memberikan upah 

tetap dan bonus yang kecil, bahkan tidak memberikan bonus sama 

sekali atas kinerja bagus pegawai mereka. 

Jika hal ini terus terjadi, maka pegawai akan masa bodoh 

dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Apalagi diperburuk dengan jarangnya mendapat pelatihan tentang 

pelanggan dan pelayanan. 

 

Memberikan pelayanan yang buruk kepada pelanggan akan 

memberikan pengaruh buruk kepada perusahaan. Beberapa kesalahan 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, yaitu (Suchaeri, 

2012:12) : 

a. Pegawai tidak dilatih. 

Pegawai, terutama yang berada di divisi yang berhubungan 

langsung dengan pelanggan tidak memiliki skill bagaimana 
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menghadapi pelanggan karena perusahaan belum pernah 

mengadakan pelatihan tentang pelanggan dan pelayanan. 

Pegawai yang tidak dilatih akan melayani pelanggan dengan 

caranya sendiri, bukan melayani pelanggan berdasarkan pelatihan 

atau standar operasional pelayanan yang ditetapkan oleh 

perusahaan yang diberikan ketika diadakan pelatihan. 

Hal di atas akan memperbesar peluang pegawai untuk 

memberikan pelayanan yang buruk kepada pelanggan. 

b. Berusaha memenangkan pendapat dan berdebat dengan 

pelanggan. 

Sebisa mungkin, hindarilah perdebatan dengan pelanggan. 

Perdebatan yang menjurus dengan usaha untuk memenangkan 

pendapat dengan pelanggan berakibat buruk kepada perusahaan. 

Apalagi jika pelanggan mendapat gangguan dalam 

penggunaan produk dan jasa perusahaan tersebut. Hal ini akan 

membuat pelanggan merasa diremehkan dan tidak dihargai sama 

sekali oleh perusahaan. 

c. Akses yang sulit. 

Berikan akses yang mudah kepada pelanggan sebagai 

pengguna produk dan jasa perusahaan. Akses yang sulit tidak 

hanya mencakup lokasi kantor, penggunaan, tetapi juga birokrasi. 
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d. Berpegang teguh kepada kebijakan dan peraturan (birokrasi), 

tidak fleksibel. 

Ketika berhadapan dengan masalah, pegawai yang takut 

kehilangan pekerjaan mengatakan : “Itu merupakan peraturan 

perusahaan, itu birokrasi perusahaan, itu sistem perusahaan, itu 

kebijakan perusahaan”. 

Dalam hal ini, manajer harus bisa mencarikan jalan keluar 

bagi masalah yang sedang dialami pelanggan dan memberikan 

kebijaksanaan untuk mempertahankan hubungan baik dengan 

pelanggan. 

e. Janji yang tidak ditepati. 

Perusahaan jangan membuat janji jika tidak bisa menepati. 

Jika berjanji dan tidak bisa menepati, jangan membuat alasan 

karena hal yang perlu dilakukan adalah mengucapkan dan 

meminta maaf sembari disertai usaha keras untuk memperbaiki 

kesalahan yang telah dilakukan. 

f. Penyimpanan data pelanggan yang berantakan. 

Memiliki informasi pelanggan merupakan hal yang penting 

karena perusahaan dapat mengirimkan ucapan-ucapan di hari 

penting pelanggan. Walau terkesan remeh, hal kecil seperti 

perhatian merupakan penghargaan terhadap pelanggan. 
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g. Mempersulit pelanggan. 

Pelanggan yang akan datang hendaknya jangan dipersulit. 

Mudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka ingin 

dan butuhkan. Jika berbenturan dengan aturan dan sistem 

perusahaan, buatlah kebijakan untuk menjaga hubungan baik 

dengan pelanggan. 

h. Tidak mendengarkan dan menyimak pelanggan. 

Mendengar dan menyimak ketika pelanggan berbicara 

merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada pelanggan 

dan pelanggan akan merasa dihargai serta diperhatikan oleh 

perusahaan. 

i. Melupakan hal-hal dasar seperti sikap dan kata-kata yang baik 

serta sopan. 

Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan ketika menghadapi 

pelanggan dengan ditunjang oleh gekstur tubuh ramah dan 

menghargai. Jangan lupa, selalu gunakan greetings yang sesuai 

dengan standar operasional pelayanan perusahaan. 

j. Pengacuhan. 

Pengacuhan terhadap pelanggan akan selalu berdampak 

negatif kepada perusahaan. Pelanggan bisa saja berpindah ke 

pesaing bisnis yang lebih responsif dan menghargai pelanggan. 

 



35 

 

 

 

Penjual serta pelayan yang baik dan professional mengetahui 

produk yang dijualnya. Tidak hanya penampilan, wawasan mengenai 

produk sangat dibutuhkan. Pengetahuan tentang produk mutlak 

dimiliki, khususnya oleh pegawai di bagian pemasaran dan pelayanan 

pelanggan dan umumnya oleh pegawai perusahaan tersebut. 

Pelanggan akan merasa optimis dalam menggunakan produk dan 

jasa jika pegawai sebagai representasi perusahaan dapat menjawab 

pertanyaan tentang produk dan jasa yang dijual. Jika pelanggan puas 

dengan jawaban yang dilontarkan, bukan tidak mungkin transaksi 

akan terjadi berulang kali. 

Service triangle adalah model interaktif manajemen pelayanan 

yang menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggannya yang 

terdiri dari tiga elemen dengan pelanggan sebagai titik fokusnya 

(Albrecht dan Zemkee, dalam Yamit, 2002:23). Tiga elemen tersebut 

adalah : 

a. Strategi pelayanan (service strategy). 

Strategi pelayanan adalah strategi untuk memberikan 

pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas sebaik mungkin 

sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Standar pelayanan sebaiknya ditetapkan sesuai dengan 

keinginan dan harapan pelanggan sehingga tidak terjadi 

kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan harapan 

pelanggan. 
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Untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi 

pelayanan yang efektif, hendaknya perusahaan fokus kepada 

kepuasaan pelanggan sehingga perusahaan mampu untuk 

membuat pelanggan melakukan pembelian ulang bahkan meraih 

pelanggan baru. 

b. Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan (service 

people). 

Pegawai, sebagai bagian dari perusahaan yang berinteraksi 

secara langsung maupun tidak berinteraksi secara langsung harus 

memberikan pelayanan kepada pelanggan secara tulus (emphaty), 

responsif, ramah, fokus, dan menyadari bahwa kepuasan 

pelanggan adalah segalanya. 

Untuk itu perusahaan harus memperhatikan kebutuhan 

pelanggan internalnya terlebih dahulu, yaitu pegawai dengan cara 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, rasa aman dalam 

bekerja, penghasilan yang wajar dan manusiawi yang disertai 

sistem penilaian kerja yang mampu menumbuhkan motivasi. 

Tidak ada gunanya jika sebuah perusahaan membuat 

strategi pelayanan dan menerapkannya dengan baik kepada 

pelanggan eksternalnya, yaitu pelanggan tetapi pada saat yang 

sama perusahaan gagal memuaskan pelanggan internalnya, yaitu 

pegawai, demikian juga sebaliknya. 
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c. Sistem pelayanan (service system). 

Sistem pelayanan merupakan prosedur pelayanan kepada 

pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik termasuk 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sistem pelayanan hendaknya dibuat secara sederhana dan 

tidak berbelit-belit serta sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus mampu 

mendesain ulang jika ternyata sistem pelayanan tidak memuaskan 

pelanggan. 

Desain ulang tidak serta-merta berarti merombak total 

sistem pelayanan yang ada tetapi dapat dilakukan hanya kepada 

bagian tertentu yang menjadi titik kritis penentu kualitas 

pelayanan. 

 

Pengendalian kualitas pelayanan perlu dilakukan untuk 

menjamin tercapainya sasaran perusahaan dalam hal kualitas produk 

dan pelayanan yang diproduksi. Pada dasarnya, pengendalian kualitas 

pelayanan adalah pengendalian kualitas kerja dan proses kegiatan 

yang dilakukan oleh setiap orang dalam perusahaan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan berimbas kepada 

tingkat loyalitas pelanggan. 

 

 



38 

 

 

 

4. Loyalitas Pelanggan. 

Loyalitas adalah “Loyality is defined as nonrandom purchase 

expressed over time by some decision making unit” (Griffin, 2002:4). 

Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan 

perilaku (behaviour) daripada dengan sikap. Bila seseorang 

merupakan pelanggan loyal maka ia menunjukkan perilaku pembelian 

yang didefinisikan sebagai pembelian non-random yang diungkapkan 

dari waktu ke waktu. 

Istilah non-random merupakan kata kunci dari definisi loyalitas 

yang dikemukakan oleh Jill Griffin. Seorang pelanggan yang loyal 

memililiki prasangka yang spesifik mengenai apa yang akan dibeli 

dan dari siapa serta pembeliannya bukan merupakan peristiwa acak. 

Dua kondisi penting yang berhubungan dengan loyalitas adalah 

retensi pelanggan (customer retention) dan total pangsa pelanggan 

(total share of customer). Retensi menjelaskan lamanya hubungan 

dengan pelanggan. Sedangkan tingkat retensi pelanggan adalah 

persentase pelanggan yang telah memenuhi sejumlah pembelian ulang 

selama periode waktu yang terbatas. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat sukses 

dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tersebut 

tercapai, maka setiap perusahaan harus mengupayakan menghasilkan 

dan menyampaikan produk dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan 
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dengan harga yang pantas atau reasonable (Levit, dalam Tjiptono, 

2008:19). 

Produk dan jasa yang memiliki keunggulan selangkah lebih 

maju dibanding pesaing memiliki kesempatan untuk menarik calon 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Apalagi jika 

disertai dengan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan jasa 

serta ditunjang oleh pelayanan yang mengarah costumer oriented. 

Konsumen, sebagai sasaran utama dari produk dan jasa 

perusahaan memiliki perilaku tersendiri. Perilaku konsumen 

merupakan tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam 

usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk dan jasa 

termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan tersebut. (Engel at al, dalam Tjiptono, 2008:19). 

Klasifikasi konsumen menurut tingkatan loyalitas (Raphel and 

Raphel, dalam Tjiptono, 2008:19) : 

a. Prospek. 

Merupakan golongan orang-orang yang mengenal produk 

dan jasa suatu perusahaan tetapi belum pernah masuk ke tokonya 

dan belum pernah menggunakan produk dan jasa perusahaan 

tersebut. 

Golongan ini merupakan golongan yang melihat iklan 

produk SpeedyFlash melalui media promosi yang tersebar di 

media cetak, media elektronik, serta media internet. 
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b. Pembelanja. 

Pembelanja merupakan prospek yang telah yakin untuk 

mengunjungi toko tersebut, setidak satu kali tetapi golongan ini 

belum memiliki keputusan untuk membeli dan menggunakan 

produk dan jasa suatu perusahaan. 

Konsumen yang mendatang stand SpeedyFlash untuk survei 

terleibih dahulu mencari tahu kelebihan dan spesifikasi paketan 

SpeedyFlash dibanding dengan produk yang lain dapat 

dikategorikan dalam klasifikasi konsumen pembelanja. 

c. Pelanggan. 

Pelanggan ada golongan orang yang membeli produk dan 

jasa suatu perusahaan. Pelanggan merupakan golongan pengguna 

produk dan jasa dari Telkom dan Telkomsel yang menggunakan 

produk dan jasa tersebut dalam periode tertentu. 

d. Klien. 

Klien merupakan orang yang menggunakan produk dan jasa 

secara reguler. Klien merupakan pelanggan yang menggunakan 

produk dan jasa dari Telkom dan Telkomsel dalam jangka waktu 

yang lama dan terus-menerus tanpa ada jeda untuk berhenti. 

e. Penganjur. 

Merupakan golongan orang yang puas dengan produk dan 

jasa suatu perusahaan sehingga mereka akan menceritakan kepada 
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siapa saja tentang betapa bagusnya produk dan jasa suatu 

perusahaan yang mereka pakai tersebut. 

Penganjur adalah golongan yang sangat bermanfaat bagi 

promosi word of mouth. Kepuasan yang diperoleh pihak 

penganjur diperoleh dari kualitas produk dan jasa yang sesuai 

dengan harapan penganjur. 

 

Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. 

Semakin lama loyalitas pelanggan maka semakin besar laba yang 

dapat diperoleh oleh perusahaan. Loyalitas yang meningkat dapat 

menghemat biaya perusahaan, sedikitnya di 6 bidang berikut ini 

(Griffin, 2008:11) : 

a. Biaya pemasaran menjadi berkurang. 

Biaya pemasaran berkurang karena biaya pengambilalihan 

pelanggan lebih tinggi dibanding biaya mempertahankan 

pelanggan. 

b. Biaya transaksi lebih rendah. 

Biaya transaksi lebih rendah karena berkurangnya biaya 

untuk negosiasi kontrak dan pemrosesan order dari pelanggan 

baru. 

c. Biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang. 

Biaya perputaran pelanggan menjadi berkurang karena lebih 

sedikit pelanggan hilang yang harus digantikan. 
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d. Keberhasilan cross-selling meningkat menyebabkan pangsa 

pelanggan yang lebih besar. 

e. Pemberitaan dari mulut ke mulut lebih positif. 

f. Biaya kegagalan menjadi menurun. 

Biaya kegagalan menurun karena adanya pengurangan 

pengerjaan ulang, klaim, garansi, dan sebagainya. 

 

Otten, dari American Skiing (Griffin, 2008:13) memberikan 5 

alasan untuk menjadikan pelanggan pertama kali sebagai pembeli 

seumur hidup (pelanggan yang loyal), yaitu : 

a. Penjualan naik karena pelanggan membeli lebih banyak dari 

Anda. 

b. Anda memperkuat posisi di pasar jika para pelanggan membeli 

dari Anda dan bukan dari pesaing. 

c. Biaya pemasaran menurun bila Anda tidak perlu memikat 

pelanggan berulang karena Anda sudah memilikinya. Selain itu, 

pelanggan yang puas dan loyal akan bercerita kepada temannya, 

dengan demikian mengurangi kebutuhan Anda untuk memasang 

iklan. 

d. Anda lebih terlindungi dari persaingan harga karena pelanggan 

yang loyal kecil kemungkinannya untuk terpikat diskon beberapa 

dolar. 
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e. Pelanggan yang puas dan loyal cenderung mencoba lini produk 

Anda yang lainnya yang membantu untuk mendapatkan pangsa 

pelanggan bagi produk Anda lainnya. 

 

Selain kelima faktor di atas, terdapat satu unsur lain yang juga 

mendukung retensi pelanggan. Jika perusahaan mengeluarkan uang 

lebih sedikit guna memperoleh pelanggan baru, maka perusahaan 

dapat mengeluarkan uang untuk meningkatkan kualitas produk dan 

jasanya secara berkesinambungan. Pada akhirnya, hal ini membantu 

membuat para pelanggan menjadi lebih loyal. 

 

F. Tinjauan Pustaka. 

Penelitian sebelumnya sangat penting, karena dapat digunakan 

sebagai bahan informasi atau pun acuan yang sangat berguna. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan adalah : 

 

Identitas 

Peneliti 

Ingkan Nur Hapsari, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa 

Tengah 2009 yang berjudul Hubungan Kualitas 

Pelayanan Customer Service Dan Iklan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan. 

Inti 

Kajian 

GraPARI Telkomsel Solo  membentuk loyalitas 

pelanggan mereka dengan memaksimalkan kualitas 

pelayanan customer service serta strategi iklan. 
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Tujuan 

Penelitian 

Membandingkan pengaruh dari kualitas pelayanan 

customer service dan strategi iklan terhadap loyalitas 

pelanggan mereka 

Hasil 

Penelitian 

Strategi pelayanan customer service memiliki pengaruh 

yang lebih kuat terhadap loyalitas pelanggan di GraPARI 

Telkomsel Solo dibanding dengan pengaruh strategi 

iklan. 

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

penulis teliti adalah : 

1. Inti kajian. 

Penelitian terdahulu yaitu Hubungan Kualitas Pelayanan 

Customer Service Dan Iklan Terhadap Loyalitas Pelanggan GraPARI 

Telkomsel Solo untuk mengetahui mana kah yang lebih memiliki 

pengaruh terhadap loyalitas pelanggan antara strategi customer 

service atau strategi iklan yang dilakukan oleh GraPARI Telkomsel 

Solo. Sedangkan penelitian penulis mengenai bagaimana pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-

Karesidenan Surakarta. 

2. Tujuan penelitian. 

Penelitian terdahulu untuk mengetahui dan membandingkan 

apakah strategi customer service atau strategi iklan yang lebih 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan penelitian 
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penulis untuk mengetahui apakah kualitas produk dan jasa 

SpeedyFlash dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan SpeedyFlash. 

 

G. Kerangka Pemikiran. 

Berdasarkan uraian di atas sebagai dasar alur pemikiran dalam 

penelitian ini, maka penulis membuat kerangka pemikiran yaitu sebagai 

berikut : 

Bagan I. 2 
Kerangka pemikiran 

 
Kualitas pelayanan   Loyalitas pelanggan 

 Keterangan :   = Hubungan langsung 

 

H. Metode Penelitian. 

1. Tempat dan Waktu Penelitian. 

Lokasi penelitian ini berada di kantor Speedy PT. Telkom Solo 

yang beralamatkan di Jl. Mayor Kusmanto no.4 Surakarta. Pemilihan 

lokasi dikarenakan bahwa peneliti telah mendapatkan ijin penelitian 

dari pimpinan PT. Telkom Solo dan bisa mendapatkan data-data yang 

diperlukan untuk keperluan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian. 

a. Metode dasar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dimana 

penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggambarkan 
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atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan sehingga tidak mementingkan kedalaman data 

atau analisis. Penelitian kuantitatif lebih mementingkan aspek 

keluasan data sehingga data dianggap merupakan representasi dari 

seluruh populasi (Kriyantono, 2010:55). 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk menguji teori atau hipotesis, apakah mendukung atau 

menolak. Sedangkan data hanya sebagai sarana konfirmasi teori. 

Penelitian harus dapat digeneralisasikan, karena itu menuntut 

sampel yang representative, operasionalisasi konsep serta alat 

ukur yang valid dan reliabel (Kriyantono, 2010:56). 

Peneliti menggunakan studi kuantitatif dalam penelitian ini 

dikarenakan peneliti ingin meneliti suatu hubungan sebab-akibat 

dari Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

SpeedyFlash Solo dimana variabel bebas (X), yaitu kualitas 

pelayanan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), yaitu 

loyalitas pelanggan. 

b. Metode analisis. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

menggunakan metode survei yang merupakan metode penelitian 

yang menggunakan angket sebagai instrumen tentang sejumlah 

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu (Kriyantono, 

2010:59). 
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Jenis metode survei yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan jenis survei eksplanatif (analitik). Jenis survei 

eksplanatif digunakan jika ingin mengetahui mengapa situasi atau 

kondisi tertentu terjadi atau apa yang mempengaruhi terjadinya 

sesuatu tersebut (Kriyantono, 2010:60). 

Sedangkan untuk sifat survei eksplanatif, penelitian ini 

menggunakan sifat asosiatif dimana sifat asosiatif bermaksud 

untuk menjelaskan hubungan atau korelasi antar variabel 

(Kriyantono, 2010:60). 

Peneliti menggunakan metode survei angket yang bersifat 

eksplanatif asosiatif karena peneliti ingin meneliti dan 

menjelaskan hubungan atau korelasi, apakah variabel X, yaitu 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap varibel Y, yaitu loyalitas 

pelanggan. 

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan angket 

yang berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan yang telah 

disusun. 

Sedangkan untuk sifat penelitian survei, yaitu eksplanatif 

asosiatif lebih mengarah kepada peneliti ingin mengetahui 

mengapa situasi atau kondisi tersebut terjadi atau mempengaruhi 

terjadinya sesuatu dalam penelitian ini. 
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3. Teknik Sampling. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu 

kesimpulannya (Sugiyono, dalam Ruslan, 2008:133). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan SpeedyFlash 

yang menggunakan dan berlangganan SpeedyFlash di eks 

Karesidenan Surakarta, yaitu Surakarta (Solo), Boyolali, Sukoharjo, 

Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Karanganyar. Populasi dari pelanggan 

SpeedyFlash di wilayah eks Karesidenan Surakarta berjumlah sekitar 

30 pelanggan. 

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih 

dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasinya (Sugiarto, 2001:2). Sedangkan menurut 

Sugiyono (Riduwan, 2010:56), sampel merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti. 

Agar data yang diambil berguna maka data tersebut harus 

obyektif, representative, variasinya kecil, tepat waktu dan relevan 

untuk menjawab persoalan yang menjadi pokok bahasan. 

Teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan 

sampel serta besarannya. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 

teknik sampling yang digunakan yaitu teknik sampling probability 
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sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang 

peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel (Riduwan, 2010:57). 

Sedangkan untuk teknik pengambilan sampling dari teknik 

probability sampling adalah sampling populasi. Sampling populasi 

merupakan teknik pengambilan sampel apabila semua populasi 

digunakan sebagai sampel. 

Teknik pengambilan sampel sampling populasi dikarenakan 

jumlah populasi obyek atau subyek yang akan diteliti tidak mencapai 

100 jumlahnya. Hal ini dikarenakan pelanggan SpeedyFlash yang 

berada di wilayah eks Karesidenan Surakarta berjumlah 30 pelanggan. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

Jenis alat ukur untuk mengambil dan mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Angket. 

Pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan 

dengan memberikan daftar pertanyaan yang diberikan kepada 

responden. Tujuan dari penyebaran angket adalah untuk mencari 

informasi tanpa merasa khawatir bila responden memberikan 

jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam proses 

pengisian daftar pertanyaan. 

Angket yang akan digunakan yaitu angket tertutup yang 

merupakan angket berstruktur dimana angket disajikan dalam 
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bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk 

memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dan 

keadaan yang dialaminya. 

b. Dokumentasi. 

Pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan 

dengan menghimpun file dokumentasi yang ada pada organisasi 

yang diteliti atau berasal dari sumber lainnya yang kredibel 

seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan, dan 

sebagainya yang dapat digunakan ketika mengumpulkan data 

penelitian. 

5. Definisi Konsep, Operasional, dan Variabel Penelitian. 

a. Definisi konsep. 

Untuk menghindari adanya kekaburan pengertian dari 

masing-masing variabel dalam penelitian ini, maka akan 

dikemukakan definisi konsep dari masing-masing variabel 

tersebut : 

1) Layanan merupakan bagaimana perusahaan secara utuh 

memberikan kinerja terbaiknya mulai dari aspek teknologi, 

informasi, kemudahan memperoleh dan penggunaan produk 

serta nilai lebih (Poerwanto, 2010:114). 

Sedangkan kualitas pelayanan lebih terkait dengan 

service triangle yang merupakan model interaktif manajemen 

pelayanan yang menghubungkan antara perusahaan dengan 
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pelanggannya yang terdiri dari tiga elemen dengan pelanggan 

sebagai titik fokusnya (Albrecht dan Zemkee, dalam Yamit, 

2002:23). Tiga elemen tersebut adalah : 

a) Strategi pelayanan (service strategy). 

Strategi pelayanan adalah strategi untuk 

memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 

kualitas sebaik mungkin sesuai standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

Standar pelayanan sebaiknya ditetapkan sesuai 

dengan keinginan dan harapan pelanggan sehingga tidak 

terjadi kesenjangan antara pelayanan yang diberikan 

dengan harapan pelanggan. 

Untuk merumuskan dan mengimplementasikan 

strategi pelayanan yang efektif, hendaknya perusahaan 

fokus kepada kepuasaan pelanggan sehingga perusahaan 

mampu untuk membuat pelanggan melakukan pembelian 

ulang bahkan meraih pelanggan baru. 

b) Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan 

(service people). 

Pegawai, sebagai bagian dari perusahaan yang 

berinteraksi secara langsung maupun tidak berinteraksi 

secara langsung harus memberikan pelayanan kepada 

pelanggan secara tulus (emphaty), responsif, ramah, 
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fokus, dan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah 

segalanya. 

Untuk itu perusahaan harus memperhatikan 

kebutuhan pelanggan internalnya terlebih dahulu, yaitu 

pegawai dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif, rasa aman dalam bekerja, penghasilan yang 

wajar dan manusiawi yang disertai sistem penilaian kerja 

yang mampu menumbuhkan motivasi. 

Tidak ada gunanya jika sebuah perusahaan 

membuat strategi pelayanan dan menerapkannya dengan 

baik kepada pelanggan eksternalnya, yaitu pelanggan 

tetapi pada saat yang sama perusahaan gagal memuaskan 

pelanggan internalnya, yaitu pegawai, demikian juga 

sebaliknya. 

c) Sistem pelayanan (service system). 

Sistem pelayanan merupakan prosedur pelayanan 

kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik 

termasuk sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Sistem pelayanan hendaknya dibuat secara 

sederhana dan tidak berbelit-belit serta sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Untuk itu, 
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perusahaan harus mampu mendesain ulang jika ternyata 

sistem pelayanan tidak memuaskan pelanggan. 

Desain ulang tidak serta-merta berarti merombak 

total sistem pelayanan yang ada tetapi dapat dilakukan 

hanya kepada bagian tertentu yang menjadi titik kritis 

penentu kualitas pelayanan. 

2) Loyalitas pelanggan adalah “Loyality is defined as non-

random purchase expressed over time by some decision 

making unit” (Griffin, 2002:4). 

Loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan 

perilaku (behaviour) daripada dengan sikap. Bila seseorang 

merupakan pelanggan loyal maka ia menunjukkan perilaku 

pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian non random 

yang diungkapkan dari waktu ke waktu. 

Pelanggan yang loyal memiliki prasangka spesifik 

mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. Pembeliannya 

bukan merupakan peristiwa acak dan menunjukkan kondisi 

dari durasi waktu tertentu yang mensyaratkan bahwa 

pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. 

Loyalitas pelanggan tampaknya merupakan ukuran 

yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan 

penjualan dan keuangan. Berbeda dari kepuasan yang 
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merupakan sikap, loyalitas dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

a) Melakukan pembelian berulang secara teratur (repeat). 

b) Mereferensikan kepada orang lain. 

c) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

d) Hubungan harmonis. 

e) Penyampaian positif. 

f) Hambatan untuk berpindah. 

b. Definisi operasional. 

Untuk menghindari adanya kekaburan pengertian dari 

masing-masing variabel dalam penelitian ini, maka akan 

dikemukakan variabel tersebut, yaitu : 

1) Kualitas pelayanan adalah skor penilaian pelayanan yang 

diukur dari dimensi strategi pelayanan, petugas pelayanan, 

dan sistem pelayanan. 

a) Untuk dimensi strategi pelayanan dengan indikator 

tangibles (wujud). 

b) Untuk dimensi petugas pelayanan dengan indikator : 

i. Responsiveness (daya tanggap). 

ii.  Competence (kompetensi). 

iii.  Courtesy (perilaku). 

iv. Credibility (kepercayaan). 

v. Communications (komunikasi). 
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vi. Understanding the customers (mengerti 

pelanggan). 

c) Untuk dimensi sistem pelayanan dengan indikator : 

i. Reliability (kehandalan). 

ii.  Security (jaminan). 

iii.  Access (akses). 

2) Loyalitas pelanggan adalah skor penilaian loyalitas yang 

diukur dari dimensi berulang, penciptaan prospek, kekebalan 

terhadap pesaing, hubungan harmonis, penyampaian positif, 

dan hambatan untuk berpindah. 

a) Untuk dimensi repeat (berulang) dengan indikator : 

i. Frekuensi partisipasi acara. 

ii.  Frekuensi partisipasi promo. 

iii.  Frekuensi pemberian kritik dan saran. 

b) Untuk dimensi refers others (penciptaan prospek) 

dengan indikator rekomendasi kepada pihak lain. 

c) Untuk dimensi immunity (kekebalan terhadap pesaing) 

dengan indikator : 

i. Kekuatan pelanggan. 

ii.  Kepercayaan pelanggan. 

iii.  Kebanggaan pelanggan. 

iv. Konsistensi pelanggan. 
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d) Untuk dimensi hubungan harmonis dengan indikator : 

i. Perhatian manajemen atas keluhan pelanggan. 

ii.  Perhatian manajemen atas saran pelanggan. 

iii.  Hubungan manajemen dengan pelanggan. 

e) Untuk dimensi penyampaian positif dengan indikator : 

i. Pemberitahuan positif. 

ii.  Pemberitahuan program. 

iii.  Pemberitahuan informasi. 

f) Untuk dimensi hambatan berpindah dengan indikator : 

i. Acara/kegiatan. 

ii.  Promo. 

iii.  Diskon. 

iv. Prestise. 

c. Variabel penelitian. 

Variabel merupakan instrumen penelitian dimana posisinya 

merupakan nafas dari penelitian. Instrumen penelitian merupakan 

alat bantu peneliti dalam pengumpulan data. Instrumen penelitian 

merupakan alat bantu peneliti dalam pengumpulan data. Mutu 

instrumen akan menentukan juga mutu dari data yang 

dikumpulkan. 

Penelitian yang peneliti teliti adalah : Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-

Karesidenan Surakarta, yang dibagi variabelnya menjadi : 
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1) Variabel bebas (independen)  merupakan variabel yang 

nilai-nilainya tidak tergantung kepada variabel lainnya 

yang disimbolkan dengan huruf X. Sebagai variabel 

bebasnya adalah kualitas pelayanan. 

2) Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang 

diramalkan atau diterangkan nilainya dimana nilainya 

bergantung pada variabel lainnya yang disimbolkan 

dengan huruf Y. Dalam penelitian ini, variabel 

terikatnya adalah loyalitas pelanggan. 

d. Hipotesis penelitian. 

Berdasarkan judul dan kerangka pemikiran yang peneliti 

susun, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

“Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-Karesidenan 

Surakarta” yang dirumuskan secara statistik sebagai berikut : 

1) Ho = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash 

eks-Karesidenan Surakarta. 

2) Ha = Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-

Karesidenan Surakarta. 
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6. Uji Validitas dan Realibilitas. 

Tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah 

adalah menyusun alat ukur (instrumen) penelitian sebagai pedoman 

untuk mengukur variabel penelitian. Alat ukur tersebut harus valid dan 

reliabel. Yang dikatakan valid adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur, sedangkan untuk 

reliabel adalah keajegan (konsistensi) alat pengumpul data penelitian. 

a. Uji validitas. 

Uji validitas yang penulis gunakan adalah Pearsons 

Product Moment yang dikerjakan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS for Windows. 

b. Uji realibilitas. 

Uji realibilitas yang penulis gunakan adalah Alpha 

Cronbach yang dihitung menggunakan bantuan program SPSS 

for Windows. 

7. Uji Analisis Data. 

a. Analisis regresi sederhana. 

Penggunanan analisis regresi sederhana untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen kualitas pelayanan terhadap 

variabel dependen loyalitas pelanggan. Uji analisis regresi 

sederhana dilakukan menggunakan bantuan program SPSS for 

Windows. 
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b. Uji t. 

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dimana untuk variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan 

untuk variabel dependennya adalah loyalitas pelanggan. Uji t 

dilakukan menggunakan bantuan program SPSS for Windows. 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini. Berdasarkan judul dan kerangka pemikiran 

yang peneliti susun, maka perumusan hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : “Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-

Karesidenan Surakarta” yang dirumuskan secara statistik sebagai 

berikut : 

1) Ho = Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan dari 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash 

eks-Karesidenan Surakarta. 

2) Ha = Ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan SpeedyFlash eks-

Karesidenan Surakarta. 

 

Sedangkan untuk distribusi (tabel t) dengan α=0,05 disertai 

kaidah ketentuan sebagai berikut : 

1) Jika �	������ >  �	��	
�	berarti memiliki pengaruh. 
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2) Jika �	������ <  �	��	
� berarti tidak memiliki pengaruh. 

c. Uji F. 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dimana kualitas 

pelayanan sebagai variabel independen mempengaruhi loyalitas 

pelanggan sebagai variabel dependen yang dilakukan dengan 

menggunakan prograsm SPSS for Windows dengan ketentuan : 

1) Jika �	������  >  �	��	
�	berarti memiliki pengaruh. 

2) Jika �	������  <  �	��	
� berarti tidak memiliki pengaruh. 

d. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²). 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen dengan nilai antara nol dan satu. Semakin kecil 

nilai koefisien determinasi maka semakin terbatas pula 

kemampuan variabel independen kualitas pelayanan menjelaskan 

variasi variabel dependen loyalitas pelanggan. 

Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 1, maka 

semua variasi variabel loyalitas pelanggan dapat dijelaskan 

dengan sempurna oleh variabel kualitas pelayanan dan nilai 

koefisien determinasi dinyatakan dalam persen (%) yang 

dikerjakan menggunakan bantuan program SPSS for Windows. 


