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ABSTRACT

The development needs of the public’s telecommunications services now can not inevitable.
Changing trends of the needs of telecommunications services not only globally but also
experienced by the telecommunications industry in Indonesia. The development will also
need telecommunication services can be especially evident in communities in the city of
Medan. This research aims to determine what types of services quality are most often
complained by the community, how the influence of service quality to the public
communication satisfaction, what factors of service quality that have a dominant influence
on public communication satisfaction and what kind of improvement that is supposed to do
by the service provider company in improving the service quality for achieve public
communication satisfaction in Medan. The hypothesis of this research is service quality
significantly influence to public communication satisfaction in Medan. The results showed
that the services quality most often people complain about is the use of social media /
internet which tends to slow. The results also showed that the services quality provided by
the service provider company have significantly influence to public communication
satisfaction in Medan with determination coefficient of 54.1 % . Variable reliability is the
most dominant determinant of the service quality that can improve the public
communication satisfaction in Medan.

Keywords : service quality, service provider, customer satisfaction.

PENDAHULUAN
Perkembangan kebutuhan

masyarakat akan pelayanan jasa
telekomunikasi sekarang ini tidak dapat
terhindarkan lagi. Masyarakat dalam
melakukan berbagai kegiatan tidak dapat
terlepaskan dari kebutuhan akan
pelayanan jasa telekomunikasi.  Mobilitas
kegiatan yang tinggi akan sangat terbantu
dengan adanya jasa telekomunikasi yang
dapat melayani dengan baik.  Dalam
melaksanakan berbagai kegiatan adanya
perbedaan tempat dan waktu dapat

terjembatani dengan baik dengan adanya
jasa telekomunikasi yang tersedia.

Perubahan tren akan kebutuhan
jasa telekomunikasi tidak hanya terjadi
secara global tetapi juga di alami oleh
industri telekomunikasi di Indonesia. Hal
ini disebabkan oleh semakin
terjangkaunya perangkat telekomunikasi
dan adanya peningkatan penetrasi kartu
SIM dari operator seluler di masyarakat.
Peningkatan jumlah penetrasi kartu SIM
ini berdampak pada Indonesia yang
mengalami peningkatan jumlah
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pengguna mobile phone, pengguna smart
phone, dan pengguna Internet. Gfk
Custom Research menunjukkan bahwa
jumlah pengguna mobile phone
meningkat sebesar 10,2% hingga tahun
2015. Untuk jumlah pengguna smart
phone meningkat lebih dari 177% pada
periode 2010-2011. Sedangkan untuk
pengguna Internet mencapai hingga 77
juta orang pada tahun 2013. Selain itu,
Frost and Sullivan Indonesia
memprediksi penetrasi kartu SIM di

masyarakat akan meningkat terus hingga
tahun 2015 seperti yang ada pada gambar
grafik dibawah ini.  Jumlah penetrasi
kartu SIM yang terus meningkat pada
masyarakat membuat Indonesia
berpotensi menjadi negara digital. Potensi
ini menunjukkan bahwa Indonesia
merupakan ladang subur untuk investasi
pada disektor industri telekomunikasi
(http://rajadavidhasugian.wordpress.com,
2013).

Saat ini di Indonesia beroperasi 7
(tujuh) operator selular dengan teknologi
GSM (Global System for Mobile) dan
lainnya ada 4 (empat) operator CDMA
(Code Division Multiple Access).
Menurut data Dirjen Postel, dalam
periode 2006 – 2011 pertumbuhan rata-
rata per tahun pengguna selular di
Indonesia adalah 31,9% per tahun.
Hingga akhir 2010 jumlah pelanggan
selular mencapai 211 juta, dimana
operator GSM mendominasi 95% pasar
selular, sisanya merupakan pasar CDMA
5%.  Sedangkan skema pembayaran
selular didominasi pra-bayar (94%) dan
sisanya 6% pasca-bayar (http://azka-
av.blogspot.com, 2012).

Kondisi ini menggambarkan
dengan jelas bahwa kebutuhan
masyarakat akan jasa telekomunikasi
semakin tinggi.  Seiring dengan tingginya
kebutuhan masyarakat akan jasa
telekomunikasi maka perkembangan
usaha jasa telekomunikasi ini juga telah
mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Hal ini terbukti dengan semakin
banyaknya operator-operator selular yang
tersedia dan bersaing menawarkan
produknya kepada masyarakat.  Saat ini
terdapat  ini dapat dilihat ada beberapa
jenis perusahaan operator selular yang
digunakan yaitu :
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Tabel I.1 Perusahaan Operator Selular di Indonesia Tahun 2013

No. Perusahaan Jenis Teknologi
1 Telkomsel GSM
2 Indosat GSM
3 XL Axiata GSM
4 AXIS Telekom Indonesia GSM
5 Hutchison “3” (three) GSM
6 Telkom Flexi CDMA
7 Smartfren Telecom CDMA
8 Esia CDMA
9 Ceria CDMA
Sumber : Data peneltian, diolah 2012

Perilaku masyarakat sebagai
pengguna jasa telekomunikasi juga telah
mengalami perkembangan.  Pada
awalnya perilaku yang terjadi pada
pengguna jasa telekomunikasi adalah
kebutuhan untuk terhubung satu sama
lain.  Dari kebutuhan, perilaku pengguna
jasa telekomunikasi mengalami
perubahan menjadi perilaku media sosial.
Dari media sosial, akhirnya perilaku
berubah menjadi mobile commerce.
Perubahan yang ada bukannya
menghilangkan cirri khas dari dua
perilaku sebelumnya, tetapi lebih
ditekankan pada perkembangan perilaku.
Walaupun perilakunya mobile commerce,
ciri khas dari kebutuhan untuk tetap
terhubung dan perilaku media sosial tetap
ada pada pengguna jasa telekomunikasi
(http://azka-av.blogspot.com, 2012).  Hal
tersebut menjelaskan bahwa masyarakat
dalam menggunakan jasa telekomunikasi
terus mengalami perkembangan dalam
memanfaatkan pelayanan yang telah
disediakan.

Hal yang paling menjadi
perhatian adalah bahwa masyarakat yang
menggunakan jasa telekomunikasi ini
mempunyai harapan dimana dapat

menikmati layanan jasa telekomunikasi
ini dengan baik, tetapi pada kenyataan
berbagai operator telepon selular yang
dalam pelaksanaan pelayanan jasa
telekomunikasi ini tidak cukup
memuaskan.  Keluhan yang dirasakan
oleh para pengguna telepon selular ini
yaitu seringnya komunikasi tiba-tiba
terputus, sulit menghubungi karena tidak
ada sinyal/jaringan, pengirimanan SMS
yang tertunda, penggunaan fitur internet
yang lambat, biaya komunikasi yang
cenderung tidak stabil, sulitnya
berkomunikasi pada jam-jam tertentu,
tergerusnya pulsa karena membalas SMS
program-program tertentu dan menerima
telepon dari operator lain, seringnya
konsumen menerima SMS dan telepon
dari pihak-pihak yang tidak dikenal untuk
ditawarkan produk-produk tertentu.

Berdasarkan rekapitulasi yang
dilakukan oleh Kemenkominfo pada 2
Januari 2010 sampai 31 Maret 2010
terdapat 10 (sepuluh) keluhan yang
disampaikan oleh pengguna jasa
telekomunikasi terhadap kualitas layanan
yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel
I.2. (http://teknologi.news.viva.co.id,
2010).
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Tabel I.2 10 (sepuluh) Keluhan Pengguna Jasa Telekomunikasi

No. Keluhan
1 Inkonsistensi; ketidaksesuaian antara tarif promosi yang ditawarkan operator dengan

realita.
2 Panggilan terputus antar jaringan.
3 Tergerusnya pulsa prabayar dikarenakan sms dan telepon masuk (incoming), tak hanya

karena sms dan telepon keluar (outgoing).
4 Panggilan on-net (sesama jaringan) terputus.
5 Pesan spam; melalui SMS dalam bentuk promosi dari perusahaan tertentu secara

berulang
6 Kelengkapan informasi yang disampaikan layanan call center operator atas keluhan

tagihan pengguna layanan.
7 Munculnya pesan missed call yang anehnya tertera nama sendernya adalah nama suatu

bank tertentu.
8 Tergerusnya pulsa prabayar karena kesalahan dalam mengetik respon perintah operator

atas suatu promosi tertentu.
9 Minimnya publikasi ketentuan berlaku.

10 Respon operator terhadap keluhan pelanggan yang disampaikan di media cetak dan
online

Sumber : http://azka-av.blogspot.com, 2012

Keluhan-keluhan yang dirasakan
oleh masyarakat ini seharusnya menjadi
perhatian serius bagi perusahaan operator
selular karena dalam hal ini konsumen
sebagai pengguna jasa tidak bisa hanya
dijadikan target untuk mengambil
keuntungan tanpa memperhatikan tingkat
kepuasan yang dicapai dalam
menggunakan jasa tersebut.  Walaupun
dalam kenyataannya perilaku masyarakat
Indonesia untuk menyampaikan keluhan
masih rendah bukan berarti keluhan-
keluhan yang telah disampaikan tidak
ditanggapi dengan serius.  Ketidak
seriusan pihak perusahaan operator
selular dalam menanggapi dan
menyelesaikan keluhan-keluhan dari
pengguna jasa telekomunikasi ini
tentunya akan berdampak yang tidak baik
baik perusahaan operator selular.

YKLI mencatat sepanjang tahun
2012 ada 620 aduan soal layanan
pelbagai sektor usaha di Indonesia.
Jumlahnya masih jauh di bawah Malaysia
dan India.  Ketua Pengurus Harian YLKI
Sudaryatmo menyebutkan, di India
sepanjang tahun lalu ada 70.453
komplain terhadap pelbagai sektor dan di
Malaysia, lembaga negara Pusat Aduan
Konsumen mencatat 32.369 aduan. Di
India, komplain atas operator selular
mencapai 20 persen keluhan, di Malaysia
mencapai 2.512 aduan, sementara di
Indonesia hanya 71 aduan alias peringkat
tiga pengaduan yang masuk YLKI
sepanjang 2012.  Meskipun jumlahnya
minim, Sudaryatmo meyakini sebetulnya
ada lebih banyak konsumen merasakan
keluhan serupa.   Dalam konteks
Indonesia, pengaduan ini meski kecil
harus dipahami sebagai fenomena
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gunung es, jadi sebetulnya masih banyak
merasakan hal yang sama.  Dia
mendorong masyarkat agar tidak ragu
mengeluh kepada pelaku usaha.  Sebab,
kini pengaduan konsumen tidak lagi
dipandang memperburuk citra perusahaan
seperti beberapa tahun lalu
(http://m.merdeka.com, 2012).

Penelitian ini akan membahas
permasalahan :
1) Apakah jenis layanan operator

selular yang paling sering dikeluhkan
oleh masyarakat di kota Medan
dalam penggunaan jasa
telekomunikasi?

2) Bagaimanakah pengaruh kualitas
layanan terhadap kepuasan
berkomunikasi masyarakat di kota
Medan?

3) Apakah faktor kualitas layanan yang
memiliki pengaruh dominan terhadap
kepuasan berkomunikasi masyarakat
di kota Medan?

4) Upaya perbaikan apakah yang
seharusnya dilakukan oleh
perusahaan operator selular dalam
meningkatkan kualitas layanan untuk
mencapai kepuasan berkomunikasi
masyarakat di kota Medan?

TINJAUAN PUSTAKA
Kepuasan pelanggan adalah sejauh

mana manfaat sebuah produk dirasakan
sesuai dengan apa yang diharapkan
pelanggan (Amir, 2005:13).  Zeithaml et
al (dalam Kresnamurti, 2011:115)
mendefinisikan kepuasan sebagai
evaluasi pelanggan terhadap barang dan
jasa dalam hubungannya dengan apakah
barang atau jasa tersebut dapat memenuhi
kebutuhan dan harapannnya.

Menurut Kotler dan Amstrong
(2010:13) menyatakan kepuasan
pelanggan sebagai “the estent to which a
product’s perceived performance
matches a buyer’s expectations”, yang
diartikan bahwa kepuasan pelanggan

adalah tingkatan dinama kinerja
produk/jasa yang dirasakan memenuhi
harapan pembeli.

Irawan (2009:37-40) menyatakan
perusahaan sebagai penyedia produk atau
jasa harus memperhatikan berbagai
faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan yaitu :
1) Kualitas produk/jasa.
2) Harga.
3) Service quality.
4) Emotional factor.
5) Kemudahan.

Rahmisyari (2012:78) dalam
penelitiannya yang berjudul “pengaruh
pelayanan jasa telekomunikasi terhadap
kepuasan pelanggan” membuktikan
bahwa pelayanan memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap tingkat
kepuasan pelanggan Telkom di Kandatel
Gorontalo dengan variabel dominan pada
pelayanan klaim tagihan.

Untuk mengukur kualitas layanan
Tjiptono dkk (2008:68-69) menyatakan
terdapat 5 (lima) dimensi kualitas
layanan yang dapat dijadikan acuan :
1) Reliabilitas, yakni kemampuan

memberikan layanan yang dijanjikan
dengan segera, akurat dan
memuaskan.

2) Responsivitas, yaitu keinginan dan
kesediaan para karyawan untuk
membantu para pelanggan dan
memberikan layanan dengan
tanggap.

3) Jaminan, mencakup pengetahuan,
kompetensi, kesopanan, dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki para
karyawan; bebas dari bahaya fisik,
risiko, atau keragu-raguan.

4) Empati, meliputi kemudahan dalam
menjalin hubungan, komunikasi
yang efektif, perhatian personal dan
pemahaman atas kebutuhan
individual para pelanggan.

5) Bukti fisik, meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, karyawan, dan sarana
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komunikasi yang tersedia dengan
baik.

Alma (dalam Hadiyati, 2010:83)
berpendapat bahwa dalam usaha untuk
memberikan kepuasan bagi pelanggan
maka dengan sendirinya jaminan atas
kepuasan konsumen menjadi hal wajib
yang harus dipenuhi oleh perusahaan
jasa.  Namun seringkali terjadi
kesenjangan yang dapat menimbulkan
kegagalan penjualan jasa/layanan, antara
lain kesenjangan harapan konsumen dan
persepsi manajemen, kesenjangan
persepsi manajemen dengan kualitas
layanan, kesenjangan kualitas layanan
dengna komunikasi eksternal, serta
kesenjangan layanan yang
dialami/dipersepsi dengan layanan yang
diharapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan sifat
penelitian yaitu explanatory.

Populasi penelitian ini adalah
masyarakat di kota Medan yang
menggunakan jasa telekomunikasi
dengan kriteria usia 20 – 49 tahun.
Penetapan usia ini berdasarkan asumsi
peneliti bahwa pada usia tersebut
masyarakat lebih cenderung
menggunakan jasa telekomunikasi untuk
rutinitas pekerjaan dan hal-hal
komunikasi lain yang sifatnya penting
dan membutuhkan pelayanan terbaik.

Berdasarkan data dari  Badan Pusat
Statistik Kota Medan untuk jumlah
penduduk Kota Medan tahun 2012 yang
berusia dari 20 tahun sampai dengan 49
tahun berjumlah 1.036.147 orang
(Sumber : medankota.bps.go.id).

Tabel IV.1 Indikator-indikator Variabel Penelitian

Variabel Indikator
Jumlah

Pertanyaan
Skala

Pengukuran
Kualitas Layanan - - -
Reliabilitas (X1) 1. Keakuratan penanganan registrasi jasa telekomunikasi

2. Tersedianya berbagai alternatif pengisian pulsa yang akurat
3. Jasa layanan operator selular sesuai dengan yang dijanjikan

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Responsivitas
(X2)

1. Penyambungan koneksi berkomunikasi dengan cepat
2. Kecepatan layanan memenuhi permintaan konsumen
3. Kesediaan call center dalam membantu konsumen

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Jaminan (X3) 1. Terjaminnya sinyal telepon diberbagai daerah
2. Kemampuan teknologi yang dimiliki operator selular
3. Keramahan karyawan dalam memberikan layanan

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Empati (X4) 1. Pemberian hadiah kepada konsumen sesuai kebutuhan
2. Tersedianya berbagai program sesuai kebutuhan konsumen
3. Kepedulian karyawan dalam membantu konsumen

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Bukti fisik (X5) 1. Daya tahan kartu SIM yang digunakan
2. Tersedianya tempat (gerai) pelayanan operator selular
3. BTS yang tersedia sebagai penguat sinyal

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Kepuasan
Pelanggan

1. Tingkat kemudahan dan kecepatan pelayanang (serviceability)
2. Letak dealer mudah dicapai (accessibility)
3. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa konsumen

(communication)
4. Tingkat keterampilan menyelesaikan masalah (competence)
5. Sikap sopan dan bersahabat dengan konsumen (courtesy)
6. Kemampuan mewujudkan pelayanan sesuai promosi

(reliability)

2
2
2

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Likert
Likert
Likert
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7. Keamanan, keterjaminan dan legalitas (security)
8. Wujud fisik, gedung, peralatan-peralatan (tangibles)
9. Pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan

(understanding customer)
(Hasan, 2013:99)

2
2
2

Likert
Likert
Likert

Sumber : Data penelitian, diolah 2013

Teknik sampling yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
nonprobability sampling. Jenis sampling
yang digunakan adalah accidental
sampling Jumlah sampel yang diambil
adalah 400 responden.  Penentuan jumlah
sampel ini berdasarkan penggunaan
rumus Slovin (Umar, 2008:108) yaitu:

400
05,0147.036.11

147.036.1

.1 22








xeN

N
n

Dimana : n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = tingkat kesalahan pengampilan
sampel (peneliti menggunakan 5%)

Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara dan
menyebarkan kuesioner kepada
responden sejumlah 400 orang.
Pengujian dilakukan adalah uji asumsi
klasik dan analisis data dengan
menggunakan metode analisis statistik
deskriptif dan analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Jenis layanan operator selular apa

yang paling sering dikeluhkan
masyarakat.

Hasil penyebaran kuesionoer untuk
mengetahui dari 10 (sepuluh) jenis
keluhan yang merupakan keluhan yang
tertinggi dirasakan oleh pelanggan
operator selular dan mendapatkan
informasi tambahan lain tentang keluhan

yang dirasakan selain 10 (sepuluh) jenis
keluhan yang sudah dirumuskan.  Dari ke
sepuluh keluhan yang disediakan,
pelanggan operator selular diberikan
kesempatan untuk memilih  5 (lima) jenis
keluhan yang paling sering dirasakan.
Berdasarkan 400 kuesioner yang
disebarkan kepada pelanggan operator
selular maka diperoleh hasil pada tabel
V.1.

Tabel V.1 10 (sepuluh) Peringkat Keluhan Pengguna Jasa Telekomunikasi

No. Keluhan Jumlah %
1 Penggunaan media sosial / internet yang cenderung lambat 284 14,20
2 Sulitnya berkomunikasi karena tidak ada jaringan / signal 275 13,75
3 Pengiriman SMS yang tertunda 230 11,50
4 Panggilan terputus berbeda jaringan 225 11,25
5 Panggilan terputus sesama jaringan 224 11,20
6 Telepon dan SMS dalam bentuk promosi dari perusahaan

tertentu secara berulang
185 9,25

7 Ketidaksesuaian tarif promosi yang ditawarkan operator dengan
realita

184 9,20

8 Kurangnya respon perusahaan operator selular terhadap
keluhan Pelanggan

145 7,25
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9 Tergerusnya pulsa karena membalas program-program tertentu
dan menerima telepon dari operator lain

142 7,10

10 Minimnya publikasi ketentuan berlaku 99 4,95
11 Keluhan lainnnya 7 0,35

Jumlah keseluruhan 2.000 100
Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Berdasarkan hasil penelitian
tersebut maka dapat terlihat dengan jelas
dari 10 (sepuluh) jenis keluhan yang ada
maka keluhan terhadap penggunaan
media sosial / internet yang cenderung
lambat merupakan keluhan yang paling
sering dikeluhkan oleh masyarakat
sebagai pengguna operator selular yaitu
sebesar 14,20%.  Kemudian terlihat juga
keluhan sulitnya berkomunikasi karena
tidak ada jaringan, pengiriman sms yang
tertunda, panggilan terputus berbeda
jaringan dan panggilan terputus sesama
jaringan merupakan keluhan yang juga
sering dirasakan oleh masyarakat.
Keluhan lain yang juga dirasakan oleh
masyarakat selain dari 10 (sepuluh)
keluhan yang sudah dirumuskan yaitu
masa aktif yang terlalu singkat setelah
pengisian pulsa, telepon dari nomor asing
dan paket terlalu mahal.

Penggunaan media sosial / internet
yang cenderung lambat sebagai keluhan
yang tertinggi merupakan cerminan
perubahan perilaku masyarakat terhadap
kebutuhan komunikasi di saat ini. Hal ini
sejalan dengan hasil survey yang
menyatakan perilaku masyarakat sebagai
pengguna jasa telekomunikasi juga telah
mengalami perkembangan.  Pada
awalnya perilaku yang terjadi pada
pengguna jasa telekomunikasi adalah

kebutuhan untuk terhubung satu sama
lain.  Dari kebutuhan, perilaku pengguna
jasa telekomunikasi mengalami
perubahan menjadi perilaku media sosial.
Dari media sosial, akhirnya perilaku
berubah menjadi mobile commerce.
Perubahan yang ada bukannya
menghilangkan cirri khas dari dua
perilaku sebelumnya, tetapi lebih
ditekankan pada perkembangan perilaku.
Walaupun perilakunya mobile commerce,
ciri khas dari kebutuhan untuk tetap
terhubung dan perilaku media sosial tetap
ada pada pengguna jasa telekomunikasi
(http://azka-av.blogspot.com, 2012).

B. Pengaruh kualitas layanan operator
selular terhadap kepuasan
berkomunikasi masyarakat di kota
Medan.

1. Pengujian Asumsi Klasik
Kuesioner yang telah diisi oleh

pelanggan operator selular kemudian di
input keseluruhan data untuk dilanjutkan
pengujian asumsi klasik dan analisis
regresi berganda.  Pengujian asumsi
klasik dilakukan dengan penggunaan
software SPSS.  Hasil pengujian asumsi
klasi data sampel penelitian sebagai
berikut :

Uji Normalitas
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Gambar V.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian asumsi
klasik terlihat bahwa pada gambar
histogram menujukkan pola distribusi
normal dan gambar normal P-Plot juga
menujukkan penyebaran data disekitar
garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonalnya.  Hasil ini juga diperkuat

dengan uji statistik Kolmogrorov
Smirnov Test yang memperlihatkan hasil
signifikansi lebih besar dari 0,.05 maka
dengan demikian model regresi analisis
data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel V.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual

N 400
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 7.86415372
Most Extreme Differences Absolute .066

Positive .066
Negative -.040

Kolmogorov-Smirnov Z 1.319
Asymp. Sig. (2-tailed) .062
a. Test distribution is Normal.
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Tabel V.10

Hasil Uji Multikolinearitas

Model

Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics

B Std. Error Tolerance VIF

1 (Constant) 9.962 2.091

Reliabilitas .625 .107 .703 1.422

Responsivitas .442 .102 .664 1.506

Jaminan .360 .118 .582 1.720

Empati .496 .109 .655 1.526

Bukti Fisik .600 .106 .614 1.627
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Pengujian multikolinearitas
bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antara
variabel bebas (independen).
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat
dilihat bahwa nilai tolerance setiap

variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan
niai VIF setiap variabel bebas lebih kecil
dari 10 maka dapat disimpulkan bawa
model regresi analisis penelitian terbebas
dari multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel V.11 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji Park Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .923 .492 1.875 .062

Reliabilitas .012 .026 .044 .479 .633

Responsivitas .019 .027 .066 .710 .479

Jaminan -.026 .029 -.087 -.873 .384

Empati -.020 .028 -.069 -.701 .484

Bukti Fisik .027 .030 .095 .895 .372
a. Dependent Variable: Ln

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji
heterokedastisitas pada gambar scatter
plot terlihat data menyebar tetapi masih
menumpuk disatu area sehingga untuk
memastikan data telah terbebas dari
heterokedastisitas maka dilakukan uji
statistik dengan uji park maka diperoleh

nilai signifikansi setiap variabel bebas
adalah lebih besar dari 0.05 sehingga data
model regresi analisis penelitian telah
terbebas dari heterokedastisitas.
2. Pengujian Analisis Regresi

Berganda
Model Penelitian
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Tabel V.12Hasil Uji Model Analisis Penelitian

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 9.962 2.091

Reliabilitas .625 .107 .237 .703 1.422

Responsivitas .442 .102 .181 .664 1.506

Jaminan .360 .118 .135 .582 1.720

Empati .496 .109 .191 .655 1.526

Bukti Fisik .600 .106 .245 .614 1.627
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda tersebut maka model penelitian ini
diperoleh sebagai berikut :

Y = 9,962 + 0,625X1 + 0,442X2 + 0,360X3 + 0,496X4 + 0,600X5

Model persamaan regresi diatas
dapat diinterpretasikan bahwa konstanta
sebesar 9,962 memiliki makna bahwa
jika nilai variabel bebas yaitu realibilitas,
responsivitas, jaminan, empati dan bukti
fisik adalah nol atau dianggap tidak ada
maka nilai kepuasan pelanggan adalah
sebesar 9,962 satuan.

Reliabilitas (X1) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,625 dan
bernilai positif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu satuan variabel realibilitas
maka akan meningkatkan kepuasan
pelanggan sebesar 0,625 satuan jika
variabel lain diasumsikan konstan.  Hal
ini memberikan penjelasan bahwa
reliabilitas merupakan bagian yang
perubahannya searah dengan kepuasan
pelanggan.

Responsivitas (X2) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,442 dan
bernilai positif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu satuan variabel
responsivitas maka akan meningkatkan
kepuasan pelanggan sebesar 0,442 satuan
jika variabel lain diasumsikan konstan.
Hal ini memberikan penjelasan bahwa
responsivitas merupakan bagian yang
perubahannya searah dengan kepuasan
pelanggan.

Jaminan (X3) mempunyai
koefisien regresi sebesar 0,360 dan
bernilai positif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu satuan variabel jaminan
maka akan meningkatkan kepuasan
pelanggan sebesar 0,360 satuan jika
variabel lain diasumsikan konstan.  Hal
ini memberikan penjelasan bahwa
jaminan merupakan bagian yang
perubahannya searah dengan kepuasan
pelanggan.

Empati (X4) mempunyai koefisien
regresi sebesar 0,496 dan bernilai positif,
hal ini berarti setiap kenaikan satu satuan
variabel empati maka akan meningkatkan
kepuasan pelanggan sebesar 0,496 satuan
jika variabel lain diasumsikan konstan.
Hal ini memberikan penjelasan bahwa
empati merupakan bagian yang
perubahannya searah dengan kepuasan
pelanggan.

Bukti fisik (X5) mempunayai
koefisien regresi sebesar 0,600 dan
bernilai positif, hal ini berarti setiap
kenaikan satu satuan variabel bukti fisik
maka akan meningkatkan kepuasan
pelanggan sebesar 0,600 satuan jika
variabel lain diasumsikan konstan.  Hal
ini memberikan penjelasan bahwa bukti
fisik merupakan bagian yang
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perubahannya searah dengan kepuasan pelanggan.

Koefisien Determinasi
Tabel V.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .740a .547 .541 7.914

a. Predictors: (Constant), Bukti Fisik, Empati, Reliabilitas,

Responsivitas, Jaminan

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat
dilihat bahwa nilai R2 sebesar 0,547 dan
nilai Adjusted R2 sebesar 0,541.
Koefisien determinasi dalam penelitian
ini dilihat berdasarkan nilai Adjusted R2

sebesar 0,541 yang memiliki arti bahwa
variasi variabel reliabilitas, responsivitas,

jaminan, empati dan bukti fisik mampu
menjelaskan 54,1% variasi variabel
kepuasan pelanggan sedangkan sisannya
sebesar 44,9% dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel V.13 Hasil Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1 Regression 29815.577 5 5963.115 95.212 .000a

Residual 24676.121 394 62.630

Total 54491.698 399

a. Predictors: (Constant), Bukti Fisik, Empati, Reliabilitas, Responsivitas, Jaminan
b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014

Pengujian secara simultan atau uji F
bertujuan untuk melihat bagaimana
pengaruh kualitas layanan terhadap
kepuasan berkomunikasi masyarakat
dikota Medan.  Berdasarkan hasil uji
diatas maka diperoleh nilai Fhitung sebesar
95,212 dan nilai signifikansi sebesar
0,000.  Nilai  Fhitung akan dibandingkan
dengan nilai Ftabel yaitu sebesar 2,21

(diperoleh melihat Ftabel dengan kriteria
df1 = 5 dan df2 = lebih besar dari 200),
maka hasil yang diperoleh adalah Fhitung >
Ftabel (95,212 > 2,21) serta nilai
signifikansi 0,000 < 0,005 sehingga dapat
disimpulkan bahwa kualitas layanan
perusahaan operator selular berpengaruh
terhadap pencapaian tingkat kepuasan
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berkomunikasi masyarakat di kota
Medan.
3. Pembahasan

Hasil penelitian telah menunjukkan
bahwa kualitas layanan perusahaan
operator selular berpengaruh terhadap
pencapaian tingkat kepuasan
berkomunikasi masyarakat di kota
Medan, dengan demikian seluruh variabel
kualitas layanan yang ada yaitu
reliabilitas, responsivitas, jaminan,
empati dan bukti fisik merupakan bagian
yang harus terus diperhatikan dan
dikembangkan untuk semakin lebih baik
sehingga dapat memberikan peningkatan
kepuasan kepada para pelanggan operator
selular.

Kualitas layanan yang telah
diberikan harus dapat terukur sehingga
dapat diketahui pencapaian akhir dari
sebuah proses layanan yang telah
dilakukan.  Untuk mengukur kualitas
layanan Tjiptono dkk (2008:68-69)
menyatakan terdapat 5 (lima) dimensi
kualitas layanan yang dapat dijadikan
acuan yaitu :

1) Reliabilitas, yakni kemampuan
memberikan layanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat
dan memuaskan.

2) Responsivitas, yaitu keinginan
dan kesediaan para karyawan
untuk membantu para pelanggan
dan memberikan layanan dengan
tanggap.

3) Jaminan, mencakup pengetahuan,
kompetensi, kesopanan, dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki
para karyawan; bebas dari bahaya
fisik, risiko, atau keragu-raguan.

4) Empati, meliputi kemudahan
dalam menjalin hubungan,
komunikasi yang efektif,
perhatian personal dan
pemahaman atas kebutuhan
individual para pelanggan.

5) Bukti fisik, meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, karyawan, dan
sarana komunikasi yang tersedia
dengan baik.

Perusahaan operator harus
memperhatikan dengan serius tentang
kualitas layanan yang diberikan sehingga
dapat terus meningkatkan kepuasan
pelanggan, melakukan evaluasi dan
tindakan responsif yang tepat untuk
melakuan perbaiakan sesuai yang
dibutuhkan oleh pelanggan saat ini.
C. Faktor kualitas layanan operator

selular apa yang memiliki
pengaruh dominan terhadap
kepuasan berkomunikasi
masyarakat di kota Medan.

Peneliti telah membatasi penelitian
pada 5 (lima) faktor kualitas pelayanan
yang diasumsikan memberikan pengaruh
terhadap kepuasan berkomunikasi
masyarakat di kota Medan.  Berdasarkan
berbagai referensi buku teori manajemen
pemasaran dan jurnal penelitian terdahulu
maka peneliti mendapatkan 5 (lima)
faktor kualitas layanan yaitu :

1) Reliabilitas, yakni kemampuan
memberikan layanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat
dan memuaskan.

2) Responsivitas, yaitu keinginan
dan kesediaan para karyawan
untuk membantu para pelanggan
dan memberikan layanan dengan
tanggap.

3) Jaminan, mencakup pengetahuan,
kompetensi, kesopanan, dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki
para karyawan; bebas dari bahaya
fisik, risiko, atau keragu-raguan.

4) Empati, meliputi kemudahan
dalam menjalin hubungan,
komunikasi yang efektif,
perhatian personal dan
pemahaman atas kebutuhan
individual para pelanggan.
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5) Bukti fisik, meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, karyawan, dan
sarana komunikasi yang tersedia
dengan baik.

Peneliti akan melanjutkan untuk
menguji dari kelima faktor tersebut agar
diketahui faktor mana merupakan faktor
dominan yang mempengaruhi kepuasan
pelanggan operator selular.

Tabel V.13

Hasil Uji F

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 9.962 2.091 4.764 .000

Reliabilitas .625 .107 .237 5.853 .000

Responsivitas .442 .102 .181 4.343 .000

Jaminan .360 .118 .135 3.042 .003

Empati .496 .109 .191 4.563 .000

Bukti Fisik .600 .106 .245 5.665 .000
a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014
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Hasil pengujian yang dilakukan dengan
uji t maka dapat diketahui faktor mana
yang dominan yang mempengaruhi
kualitas layanan adalah reliabilitas (X1)
dengan nilai thitung 5,853.  Variabel
reliabilitas yang tercermin dari tiga
indikator yaitu keakuratan penangan
registrasi jasa telekomunikasi,
tersedianya berbagai alternatif pengisian
pulsa yang akurat dan jasa layanan
operator selular sesuai dengan yang
dijanjikan.  Ketiga indikator tersebut
kemudian dipecah menjadi 6 (enam)
peryataan dalam kuesioner penelitian
yaitu :

1) Penanganan registrasi kartu
perdana sangat mudah dan tidak
berbelit.

2) Data pelanggan pada saat
registrasi dapat dipercaya dan
akurat.

3) Pelanggan mudah untuk
menemukan counter pengisian
pulsa terdekat yang dapat
dipercaya.

4) Tersedianya berbagai alternative
pengisian pulsa yang akurat dan
cepat bagi pelanggan.

5) Jasa layanan operator selular
yang digunakan telah sesuai
dengan berbagai program yang
ditawarkan.

6) Jasa layanan operator selular
menetapkan tarif sesuai dengan
promosinya.

Dengan demikian terlihat jelas
bahwa persepsi masyarakat yang
tertinggi tentang kualitas layanan
operator selular terletak pada variabel
reliabilitas sehingga perusahaan
operator selular harus dengan lebih baik
mengelola dan meningkatkan
reliabilitas kualitas layanan yang
dimiliki sebagai upaya peningkatan
kepuasan pelanggan operator selular di
kota Medan.

D. Upaya perbaikan apa yang
seharusnya dilakukan
perusahaan operator selular
dalam meningkatkan kualitas
layanan untuk mencapai
kepuasan berkomunikasi
masyarakat di kota Medan.

Untuk mendapatkan hasil
penelitian dengan informasi yang lebih
akurat dan terpercaya maka peneliti
juga berupaya untuk mendapatkan
persepsi dari pengelola yaitu perusahaan
operator selular.  Dalam hal ini peneliti
berencana akan melakukan wawancara
untuk mengetahui bagaimana respon
dari perusahaan operator selular
terhadap berbagai keluhan masyarakat
kota Medan yang menggunakan jasa
mereka. Setelah peneliti memberikan
hasil penelitian ini dan saran kepada
para perusahaan operator selular maka
diharapkan ada respon nyata dari pihak
perusahaan operator selular. Perusahaan
operator selular juga diharapkan
memberikan gambaran dan penjelasan
tentang upaya perbaikan apa saja yang
dilakukan untuk dapat meningkatkan
kepuasan berkomunikasi masyarakat di
kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian ini
terlihat jelas bahwa pelanggan operator
selular merasakan berbagai keluhan
yang secara nyata mengganggu
kepuasan berkomunikasi dalam
keseharian.  Dalam hal ini maka sangat
diharapkan adanya tindakan nyata dari
perusahaan operator selular untuk
memberikan bukti nyata perbaikan
sehingga para pelanggan operator
selular mendapatkan kualitasa layanan
terbaik.

Perusahaan operator selular
seharusnya terus berbenah diri untuk
meningkatkan penggunaan teknologi
yang update untuk dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat yang semakin
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beragam terhadap jasa telekomunikasi
terutama penggunaan akses internet.
Perusahaan operator selular harus
memiliki persiapan teknis yang baik
untuk menghadapi jam padat/jam sibuk
penggunaan komunikasi sehingga
pemutusan hubungan komunikasi tidak
terjadi.  Perusahaan operator selular
harus belajar lebih jujur dan fleksibel
terhadap pelaksanaan promosi yang
diharapkan bisa lebih sederhana
sehingga mudah untuk dipahami oleh
pengguna jasa operator selular dari
berbagai lapisan.

Kesadaran perusahaan operator
selular untuk dengan cepat melayani
keluhan masyarakat sangat penting
sehingga masyarakat sebagai pengguna
merasa diperhatikan dan didengarkan.
Semua upaya operator selular untuk
melakukan perbaikan kualitas layanan
sangat diharapkan masyarakat sehingga
ke depannnya akan terjadi perbaikan
yang nyata yang dapat dirasakan oleh
semua masyarakat.
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