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ABSTRAK 

 

 Objek penelitian ini adalah Bank Jawa Barat (BJB) Medan yang merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang perbankan..  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

yang berkaitan dengan komitmen, lingkungan kerja fisik dan produktivitas karyawan. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian 

explanatory. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Populasi 

penelitian ini adalah 69 karyawan pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)Medan. Teknik 

sampel yang digunakan adalah sampel jenuh sehingga diperoleh sampel sebanyak 69 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)Medan 

dimana hasil uji F 8,226 > 3,140 dan Secara parsial, motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB)Medan 

dimana hasil uji t untuk variabel komitmen 2,039 > 1,996 dan lingkungan kerja fisik 3,737 > 

1,996 dan nilai koefisien determinasi sebesar 17,5% dan sisanya sebesar 82,5% dijelaskan oleh 

variabel independen yang tidak diteliti. 

 

Kata kunci : Pelayanan , Perbankan, Kepuasan Nasabah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

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 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. 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1) Untuk mengetahui jenis layanan 

operator selular apa yang paling 

sering dikeluhkan masyarakat di kota 

Medan. 

2) Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh kualitas layanan operator 

selular terhadap kepuasan 

berkomunikasi masyarakat di kota 

Medan. 

3) Untuk mengetahui faktor kualitas 

layanan operator selular apa yang 

memiliki pengaruh dominan 

terhadap kepuasan berkomunikasi 

masyarakat di kota Medan. 

4) Untuk mengetahui upaya perbaikan 

apa yang seharusnya dilakukan 

perusahaan operator selular dalam 

meningkatkan kualitas layanan untuk 

mencapai kepuasan berkomunikasi 

masyarakat di kota Medan.   

 

LANDASAN TEORI  

 

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. 

Kepuasan pelanggan merupakan 

konsep sentral dalam wacana bisnis dan 

manajemen. Konsekuensi kepuasan / 

ketidakpuasan pelanggan sangat krusial bagi 

kalangan bisnis, pemerintah, dan juga 

konsumen. Bagi bisnis, kepuasan dipandang 

sebagai salah satu dimensi kinerja pasar. 

Bagi pemerintah, konsep kepuasan / 

ketidakpuasan pelanggan dapat membantu 

mereka dalam mengidentifikasi dan 

mengisolasi produk dan industri yang 

membutuhkan tindakan pemerintah dalam 



rangka meningkatkan kesejahteraan 

konsumen. Bagi konsumen, konsep 

kepuasan pelanggan bermanfaat dalam 

memberikan informasi lebih jelas tentang 

seberapa puas atau tidak puas konsumen lain 

terhadap produk atau jasa (Tjiptono dkk, 

2008:37). 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah ukuran 

dimana seorang konsumen yang telah 

menggunakan produk atau jasa merasakan 

manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan harapannya.  Untuk tetap menjaga 

tingkat kepuasan pelanggan maka 

perusahaan sebagai penyedia produk atau 

jasa harus terus melakukan perbaikan dan 

menanggapi dengan serius keluhan dari 

ketidakpuasan pelanggan dan pemerintah 

juga ikut berperan dalam mengawasi 

perilaku para perusahaan tersebut. 

Dimasa lalu banyak perusahaan 

meremehkan para  pelanggannya,  hal  ini  

disebabkan  karena  para  pelanggan  

mungkin  tidak banyak memiliki banyak 

pilihan sumber penawaran, atau semua 

pemasok sama- sama mempunyai 

kekurangan dalam pelayanan, atau pasar 

sedang tumbuh pesat sehingga perusahaan 

tidak kuatir tentang kepuasan pelanggannya. 

Perusahaan masa kini   harus   lebih   

memperhatikan   tingkat   peralihan   

pelanggannya   (customer defection rate), 

yaitu tingkat kehilangan pelanggan mereka 

dan mengambil langkah-langkah antisipasi 

untuk menguranginya (Rahmisyari, 

2012:74).    

Perusahaan yang tetap menjaga dan 

memperhatikan tingkat kepuasan yang 

dicapai oleh setiap pelanggannya akan 

mendapatkan manfaat besar bagi 

perkembangan usahanya.  Tim Marknesis 

(2009:2-5) menyatakan kepuasan pelanggan 

dapat memberikan manfaat yaitu : 

1) Respon terhadap strategi produsen 

berbiaya rendah, dimana belakangan ini 

banyak industri yang bercirikan 

overcapacity dan oversupply.  

2) Manfaat ekonomik retensi pelanggan 

dibandingkan penjaringan pelanggan 

secara terus-terusan, sejumlah riset 

menyimpulkan bahwa mempertahankan 

dan memuaskan pelanggan saat ini jauh 

lebih murah dibandingkan upaya 

menarik atau memprospek pelanggan 

baru. 

3) Customer lifetime value, dimana sudah 

banyak studi yang melontarkan 

pandangan bahwa loyalitas pelanggan 

terhadap produk dan jasa perusahaan 

selama periode waktu yang relatif lama 

berpotensi menghasilkan anuitas 

pendapatan yang jauh lebih besar. 

4) Daya persuasif gethok tular (word of 

mouth), dalam banyak industri 

(terutama sektor jasa), pendapat positif 

dari teman dan keluarga jauh lebih 

persuasif dan kredibel dari iklan. 

5) Reduksi sesitivitas harga, pelanggan 

puas dan loyal terhadap sebuah 

perusahaan cenderung lebih jarang 

menawar harga untuk setiap pembelian 

individualnya. 

6) Kepuasan pelanggan sebagai indikator 

kesuksesan bisnis di masa depan, 

kepuasan pelanggan merupakan strategi 

jangka panjang, karena dibutuhkan 

waktu cukup lama sebelum bisa 

membangun dan mendapatkan reputasi 

atas layanan prima. 

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.   

Pelanggan puas jika setelah membeli dan 

menggunakan produk, ternyata kualitas 

baik. 

2) Harga.    

Pelanggan yang sensitif, biasanya harga 

murah adalah sumber kepuasan yang 



penting, sedangkan bagi yang tidak 

sensitif terhadap harga komponen harga 

ini relatif tidak penting. 

3) Service quality.   

Service quality sangat bergantung pada tiga 

hal, yaitu: sistem, teknologi, dan 

manusia.  

4) Emotional factor.   

Untuk beberapa produk yang berhubungan 

dengan gaya hidup akan memberikan 

kepuasan pelanggan dengan timbulnya 

rasa bangga, rasa percaya diri, simbol 

sukses. 

5) Kemudahan.   

Kemudahan untuk mendapatkan produk 

atau jasa tersebut.  Pelanggan akan 

semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan 

produk atau pelayanan. 

Setiawan (2011:33) menyatakan 

kualitas jasa merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

Kemudian menurut Irawan (2009:57) 

menyatakan bahwa sama seperti produk, 

maka kualitas pelayanan juga merupakan 

driver kepuasan pelanggan yang bersifat 

multidimensi. 

Aryani (2010:123) dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa kualitas 

layanan KFC berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada 

mahasiswa FISIP UI dengan variabel 

dominan pada dimensi reabilitas.   Berarti 

semakin tinggi kualitas layanan terutama 

pada kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan segera, akurat dan memuaskan 

(dimensi reabilitas) maka semakin tinggi 

pula kepuasan yang diterima oleh 

pelanggan.  Kresnamurti (2011:12) juga 

dalam penelitiannya membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Snow Bay Waterpark TMII. 

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.  Kemudian Ginting (2011:8) 

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah BRI cabang 

Putri Hijau Medan dengan variabel dominan 

pada dimensi jaminan (assurance). 

Berdasarkan berbagai penelitian yang 

telah dilakukan pada bidang jasa 

membuktikan pengaruh yang signifikan 

antara kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan dapat 

dijadikan faktor utama yang akan sangat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan 

dan pada penelitian ini peneliti akan fokus 

pada bidang jasa telekomunikasi.  Menurut 

Zeithaml et al (dalam Japarianto, 2007:36) 

mendefinisikan service quality atau yang 

sering disingkat dengan SERVQUAL yaitu 

“a customer’s judgement of the overall 

excellence or superiority of a service” yang 

dapat diartikan bahwa kualitas layanan 

merupakan sebuah penilaian konsumen atas 

keseluruhan mutu terbaik atau keunggulan 

atas sebuah jasa. 

Penciptaan kualitas layanan terbaik 

yang diberikan oleh perusahaan akan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen dan 

memiliki peranan penting bagi 

perkembangan perusahaan.  Kartasasmita 

(2010:50-60) menyatakan bahwa upaya 

penciptaan kualitas layanan terbaik memiliki 

3 (tiga) peranan penting, yakni :  

1) Sebagai peningkatan pelayanan. 

Program peningkatan pelayanan merupakan 

salah satu upaya perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada konsumen. 

2) Menjadi kinerja pelayanan professional. 

Kinerja pelayanan profesional yang harus 

diberikan oleh para tenaga kerja 



dilapangan sebagai implementasi 

daripada program pengembangan SDM. 

3) Mendukung kinerja secara optimal. 

Dukungan diperlukan dalam rangka 

menunjang pencapaian kinerja institusi 

secara maksimal, dukungan juga 

dipandang sebagai prasyarat 

keberhasilan program kerja institusi”. 

Untuk memberikan kualitas layanan 

terbaik terdapat banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan.  Menurut Kartasasminta 

(2009:38-48) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas layanan adalah 

sebagai berikut : 

1) Nilai Kerja 

Setiap perusahaan unggulan memiliki nilai-

nilai yang mereka junjung tinggi, dan 

menjalani proses pembentukan nilai 

secara serius. Nilai kerja terbagi atas 4 

(empat) faktor, yakni kejujuran, 

tanggung jawab, dedikasi dan komitmen 

- Nilai-nilai kejujuran menjadi nilai 

dasar bagi seseorang dalam meneliti 

kehidupan ini, nilai-nilai kejujuran 

menjadi semakin dibutuhkan dalam 

persaingan usaha yang semakin 

kompetitif. 

- Tanggung jawab merupakan nilai-

nilai luhur yang melekat pada diri 

seseorang, pada lapangan pekerjaan. 

- Dedikasi menjadi ukuran bagi 

seseorang dalam pelaksanaan 

pekerjaannya, tidak banyak yang 

bisa diharapkan dari seseorang yang 

tidak memiliki dedikasi dalam 

pekerjaannya. 

- Komitmen merupakan janji 

seseorang untuk selalu mampu 

berbuat sesuai apa yang telah 

disepakati, baik hal itu merupakan 

kesepakatan bersama maupun 

kesepakatan yang telah dibuatnya 

sendiri. 

2) Semangat kerja 

Semangat kerja didasari oleh etos kerja 

yang ada pada diri seseorang, semakin 

tinggi semangat kerjanya akan semakin 

tinggi pula sesuatu yang dapat 

dihasilkan dari pekerjaannya. 

3) Keterampilan berkomunikasi dengan 

konsumen 

Kemampuan berkomunikasi dengan 

konsumen menjadi bagian dari bentuk 

pelayanan kepada konsumen. 

4) Penguasaan teknologi informasi  

Penguasaan teknologi informasi merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pemberian layanan pada jasa 

telekomunikasi. 

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. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif.  Menurut  



Sugiyono (2008:13) pendekatan kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan sifat 

penelitian yaitu explanatory.  Menurut 

Arikunto (2007:50) sifat penelitian 

explanatory yaitu bertujuan menjelaskan 

kedudukan variabel yang teliti serta 

hubungan antara variabel dengan variabel 

yang lain. 

Variabel penelitian ini terdiri dari 

variabel bebas yaitu kualitas layanan yang 

terbagi menjadi 5 (lima) dimensi yaitu 

reliabilitas (X1), responsivitas (X2),   

jaminan (X3),  empati (X4), bukti fisik (X5) 

dan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kepuasan konsumen.  Variabel-

variabel penelitian ini akan diturunkan 

menjadi indikator untuk dapat merancang 

instrumen penelitian yaitu pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner.  Kuesioner 

yang dirancang menggunakan skala 

pengukuran dengna metode skala Likert, 

dengan opsi jawaban sebanyak 5 pilihan 

(5,4,3,2,1).   

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil 

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  

 
Gambar V.1 Hasil Uji Normalitas 

Sumber : Data Penelitian diolah, 

2014 

 

Tabel V.9 

Hasil Uji Normalitas  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstanda
rdized 

Residual 

N 400 

Normal 
Parametersa 

Mean .0000000 

Std. Deviation 7.864153
72 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .066 

Positive .066 

Negative -.040 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.319 

Asymp. Sig. (2-tailed) .062 

a. Test distribution is Normal. 



 

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.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Tolera
nce VIF 

1 (Consta
nt) 

9.962 2.091   

Reliabilit
as 

.625 .107 .703 1.422 

Respon
sivitas 

.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 

 
Gambar V.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014 

 

 

 

 

Tabel V.11 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
Uji Park Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coefficie
nts 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constan
t) 

.923 .492  1.875 .062 

Reliabilit
as 

.012 .026 .044 .479 .633 

Respons
ivitas 

.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 

Tabel V.12 

Hasil Uji Model Analisis Penelitian 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toler
ance VIF 

1 (Consta
nt) 

9.962 2.091    

Reliabili
tas 

.625 .107 .237 .703 
1.42

2 

Respon
sivitas 

.442 .102 .181 .664 
1.50

6 

Jamina
n 

.360 .118 .135 .582 
1.72

0 

Empati 
.496 .109 .191 .655 

1.52
6 

Bukti 
Fisik 

.600 .106 .245 .614 
1.62

7 

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 

perubahannya searah dengan kepuasan 

pelanggan.   

 

 

 

Koefisien Determinasi  



Tabel V.12 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Mod
el 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 sisanya 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 Regres
sion 

29815.5
77 

5 
5963.1

15 
95.2

12 
.000a 

Residu
al 

24676.1
21 

394 62.630   

Total 54491.6
98 

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 

berkomunikasi masyarakat di kota Medan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

A. Jenis layanan operator selular apa 

yang paling sering dikeluhkan 

masyarakat. 

Berbagai artikel yang dipublikasi 

secara online memberikan gambaran tentang 

permasalahan kualitas layanan operator.  

Untuk mendapatkan gambaran nyata pada 

saat ini tentang permasalahan jenis layanan 

operator selular yang sering dikeluhkan, 

maka peneliti melakukan wawancara awal 

dengan beberapa masyarakat kota Medan.  

Setelah wawancara awal maka peneliti 

memperoleh informasi beberapa jenis 

layanan operator selular yang sering 

dikeluhkan dan peneliti mengambil 10 jenis 

layanan operator selular yang sering terjadi 

di masyarakat kota Medan.  Adapun 10 jenis 

layanan operator selular yang sering terjadi  

di masyarakat kota Medan yaitu :  

1) Panggilan terputus sesama jaringan 

2) Panggilan terputus berbeda jaringan 

3) Sulitnya berkomunikasi karena tidak 

ada jaringan / signal 

4) Pengiriman SMS yang tertunda 

5) Penggunaan media sosial / internet 

yang cenderung lambat 

6) Ketidaksesuaian tarif promosi yang 

ditawarkan operator dengan realita 

7) Telepon dan SMS dalam bentuk 

promosi dari perusahaan tertentu 

secara berulang 

8) Tergerusnya pulsa karena membalas 

program-program tertentu dan 

menerima telepon dari operator lain 



9) Kurangnya respon perusahaan 

operator selular terhadap keluhan 

Pelanggan 

10)  Minimnya publikasi ketentuan 

berlaku  

B. Pengaruh kualitas layanan operator 

selular terhadap kepuasan 

berkomunikasi masyarakat di kota 

Medan. 

Untuk dapat mengetahui pengaruh 

kualitas operator seluluar terhadap kepuasan 

berkomunikasi masyarakat di kota Medan 

maka peneliti harus merancang sebuah 

kuesioner yang berisi pernyataan untuk 

mengetahui berbagai persepsi pelanggan 

operator selular.  Variabel kualitas layanan 

sebagai variabel bebas terbagi ke dalam 5 

(lima) dimensi yaitu reabilitas (X1), 

responsivitas (X2), jaminan (X3), empati 

(X4) dan bukti fisik (X5).  Setiap variabel 

bebas memiliki 3 (tiga) indikator yang 

dituangkan menjadi 6 (enam) butir 

pernyataan sehingga total pertanyaan untuk 

variabel bebas adalah 30 (tiga puluh) butir 

pernyataan.  Variabel kepuasan pelanggan 

sebagai variabel terikat memiliki 9 

(sembilan) indikator yang dituangkan 

menjadi 18 (delapan belas) butir pernyataan.  

Pernyataan - pernyataan tersebut digunakan 

dengan metode Skala Likert sehingga 

jawaban memiliki 5 (lima) pilihan yaitu : 

Nilai 1   :   Tidak  setuju / tidak 

memuaskan 

 Nilai 2   :   Kurang setuju / kurang 

memuaskan 

 Nilai 3   :   Setuju / memuaskan 

 Nilai 4   :   Setuju sekali / 

memuaskan sekali 

 Nilai 5   :   Sangat setuju sekali / 

sangat memuaskan sekali 

Untuk merancang berbagai pernyataan 

sesuai dengan indikator yang ada maka 

peneliti membaca berbagai referensi buku, 

jurnal penelitian dan aritkel manajemen 

pemasaran khususnya yang langsung 

berkaitan dengan jasa telekomunikasi 

sehingga pernyataan yang dibuat dapat 

sejalan dengan maksud penelitian.  Adapun 

pernyataan yang dibuat untuk setiap variabel 

bebas dan terikat adalah sebagai berikut : 

Variabel Reliabilitas (X1) 

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. 

Variabel Responsivitas (X2) 

1) Panggilan telepon dan pengiriman 

sms dapat terhubung dengan cepat. 

2) Penggunaan layanan internet (video 

call dan media sosial) dapat 

terkoneksi dengan cepat. 

3) Respon operator selular atas 

permintaaan kebutuhan pelanggan 

dilakukan dengan cepat. 

4) Jawaban operator selular atas 

permintaaan kebutuhan pelanggan 

diberikan dengan ketentuan yang 

jelas. 

5) Call center operator selular selalu 

bersedia memberikan informasi 

tentang berbagai program / paket 

yang dimiliki operator selular. 

6) Call center operator selular selalu 

memberikan respon yang baik dalam 

menanggapi keluhan pelanggan. 

Variabel Jaminan (X3) 

1) Sinyal jaringan operator selular dapat 

diakses didaerah / dilokasi mana pun. 



2) Sinyal jaringan operator selular 

sering terkendala pada jam / waktu 

tertentu. 

3) Perusahaan operator selalu 

mengupgrade / memperbaharui 

teknologi jaringan komunikasi yang 

digunakan. 

4) Perusahaan operator selular 

menggunakan teknologi internet 

berkualitas untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

5) Customer service operator selular 

memiliki sikap ramah dalam 

melayani kebutuhan pelanggan. 

6) Customer service operator selular 

memiliki sikap komunikatif dalam 

memberikan solusi atas keluhan 

pelanggan. 

Variabel Empati (X4) 

1) Pelanggan dengan mudah 

mendapatkan berbagai hadiah yang 

ditawarkan oleh perusahaan operator 

selular. 

2) Hadiah yang diberikan operator 

selular memiliki manfaat bagi 

kebutuhan pelanggan. 

3) Perusahaan operator selular 

memberikan berbagai program 

pemberian hadiah sesuai kebutuhan 

pelanggan. 

4) Pelanggan dapat memilih berbagai 

program pemberian hadiah sesuai 

dengan kebutuhannya. 

5) Karyawan operator selular memiliki 

sikap peduli yang tinggi terhadap 

kesulitan yang dihadapi oleh 

pelanggan. 

6) Karyawan operator selular memiliki 

sikap tanggap untuk membantu 

pelanggan mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. 

Variabel Bukti Fisik (X5) 

1) Kartu SIM yang digunakan dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang 

lama (bertahun-tahun). 

2) Kartu SIM yang rusak dapat segera 

digantikan dengan cepat. 

3) Banyaknya tempat (gerai) pelayanan 

operator selular yang tersedia. 

4) Tempat (gerai) pelayanan operator 

selular selalu buka dengan jadwal 

waktu yang jelas. 

5) Perusahaan operator selular 

menempatkan BTS sebagai penguat 

sinyal diberbagai daerah / lokasi. 

6) BTS sebagai penguat sinyal yang 

tersedia sudah cukup memadai. 

Kepuasan Pelanggan Operator Selular (Y) 

3) Kemudahan pelayanan jaringan 

komunikasi yang disediakan operator 

selular memuaskan bagi pelanggan. 

4) Kecepatan pelayanan jaringan 

komunikasi yang disediakan operator 

selular memuaskan bagi pelanggan. 

5) Letak dealer / gerai operator selular 

dapat diakses dengan mudah 

meningkatkan kepuasan para 

pelanggan. 

6) Letak dealer / gerai operator selular 

tersedia disekitar wilayah tempat 

tinggal para pelanggan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

7) Customer service operator selular 

mampu berkomunikasi dengan 

bahasa konsumen yang tepat untuk 

memuaskan pelanggan. 

8) Cara berkomunikasi customer 

service untuk memberikan 

pemahamanan yang baik untuk 

memuaskan kebutuhan para 

pelanggan. 

9) Karyawan operator selular memiliki 

pemahaman terhadap berbagai 

program / tarif setiap produk dengan 

baik untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

10) Karyawan operator selular dapat 

menyelesaikan permasalahan 

pelanggan sesuai dengan prosedur 

perusahaan dalam upaya peningkatan 

kepuasan pelanggan. 



11) Customer service operator selular 

selalu melayani dengan sikap yang 

sopan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

12) Customer service operator selular 

selalu melayani dengan sikap yang 

bersahabat dalam berbagai keadaan 

untuk memuaskan pelanggan. 

13) Pelayanan yang diberikan operator 

selular sesuai dengan penawaran 

promosi yang ada dalam upaya 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

14) Penawaran promosi yang diberikan 

operator selular memiliki syarat dan 

ketentuan berlaku yang jelas untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

15) Pelanggan merasa data pribadi yang 

ada pada operator selular terjamin 

kerahasiaanya. 

16) Perusahaan operator selular 

menetapkan tariff dan berbagai 

program dengan azas transparansi, 

jujur dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para 

pelanggan. 

17) Tempat (gerai) pelayanan operator 

selular selalu dalam kondisi nyaman 

dan menyenangkan untuk melayani 

kebutuhan pelanggan. 

18) Tempat (gerai) pelayanan operator 

selular memiliki fasilitas yang 

lengkap dan sistem operasional yang 

jelas untuk melayani kebutuhan 

pelanggan. 

19) Perusahaan operator selular sering 

melaksanakan acara bersama 

pelanggan untuk mendapatkan saran 

dan pemahaman baru tentang 

kebutuhan pelanggan. 

20) Pelanggan mempunyai media untuk 

menyampaikan kebutuhan akan 

pelayanan operator selular yang ada. 

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. 

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 t 

Model 

Unstandardi
zed 

Coefficients 

Stand
ardize

d 
Coeffi
cients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Const
ant) 

9.962 2.091  4.76
4 

.000 

Reliabi
litas 

.625 .107 .237 
5.85

3 
.000 

Respo
nsivita
s 

.442 .102 .181 
4.34

3 
.000 

Jamin
an 

.360 .118 .135 
3.04

2 
.003 

Empati 
.496 .109 .191 

4.56
3 

.000 

Bukti 
Fisik 

.600 .106 .245 
5.66

5 
.000 

a. Dependent Variable: 
Kepuasan Pelanggan 

   

Sumber : Data Penelitian diolah, 2014 

 

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.   

  Perusahaan operator selular di kota 

Medan yang rencananya akan dikunjungi 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Telkomsel di Gedung Selecta jalan 



Listrik 

2. Indosat di jalan Perintis Kemerdekaan 

3. XL Axiata di jalan Diponegoro 

4. Axis Telekom Indonesia di jalan Letjen 

MT. Hariyono A-1 Gedung Uniland  

5. Hutchison “3” (three) di jalan Palang 

Merah 

6. Telkom Flexi di jalan Prof. HM. Yamin 

No. 13 

7. Smartfren Telecom di jalan Adam 

Malik 

8. Esia di jalan Pegadaian  

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. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1) Masyarakat  dalam 

menggunakan jasa telekomunikasi 

sering mengalami gangguan yang 

menurunkan tingkat kepuasan 

pelanggan dalam berkomunikasi di 

kota Medan. 

2) Terdapat 10 

(sepuluh) jenis keluhan yang 

dirasakan masyarakat kota Medan 

dalam menggunakan jasa 

telekomunikasi perusahaan operator 

selular. 

3) Kualitas layanan 

setiap operator selular akan dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan 

berkomunikasi masyarakat di kota 

Medan. 

 

Saran  

1. Masyarakat dapat memberikan 

pengaduan tentang berbagai keluhan 

yang dialami secara langsung kepada 

pihak perusahaan operator selular. 

2. Masyarakat juga dapat memberikan 

pengaduan kepada Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) apabila 

merasa tidak ada respon perbaikan dari 

pihak perusahaan operator selular. 

3. Perusahaan operator selular seharusnya 

mendengarkan dan memberikan respon 

yang baik terhadap berbagai keluhan 

masyarakan atas gangguan yang 

dialami pada saat berkomunikasi 

dengan jasa operator selularnya 

sehingga dapat tercipta hubungan yang 

sinergis antara perusahaan operator 

selular dengan pelanggan operator 

selular untuk pencapaian tingkat 

kepuasan berkomunikasi yang semakin 

baik. 
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