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PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN, KUALITAS PRODUK
INTERNET BROADBAND DAN KUALITAS PELAYANAN AGENT 188

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI LAYANAN CALL CENTER
INBOUND TELKOMSEL AREA REGIONAL I KOTA MEDAN

Hendra Jonathan Sibarani
Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan Telekomunikasi saat ini berdampak kepada penilaian pelanggan
mengenai produk yang akan digunakan. Kepuasan pelanggan akan berdampak
kepada loyal atau tidaknya pelanggan tersebut dengan bertahan menggunakan produk
Telkomsel. Salah satu penilaian pelanggan adalah apakah produk tersebut memiliki
inovasi atau memiliki kualitas produk terutama untuk layanan internet broadband
Telkomsel dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Selain itu kualitas pelayanan
juga menjadi salah satu tolok ukur kesetiaan pelanggan karena dengan pelayanan
yang baik akan berdampak sangat besar kepada penilaian pelanggan. Dari hasil
pertumbuhan jumlah pelanggan dan penggunaan ARPU terjadi perbedaan antara
pelanggan prepaid (prabayar) dan pelanggan postpaid (pascabayar). Hal inilah yang
menjadi permasalahan perusahaan untuk dapat mengembangkan produk perusahaan
dan memperbaiki kualitas pelayanan dan kualitas produk perusahaan. Adapun
masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah kepuasan pelanggan,
kualitas produk internet broadband dan kualitas pelayanan agent 188 sudah mampu
meningkatkan loyalitas pelanggan di layanan Call Center Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan dan apakah faktor kepuasan pelanggan, kualitas produk
internet broadband dan kualitas pelayanan agent 188 lebih dominan terhadap
loyalitas pelanggan di layanan Call Center Inbound Telkomsel Area Regional I Kota
Medan Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survey
dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 381
responden yang ada di Call Center Inbound Telkomsel Area Regional I Kota Medan
dan metode analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan
software SPSS.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan variabel
kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh negative dan signifikan terhadap
loyalitas pelanggan di Call Center Inbound Telkomsel Area Regional I Kota Medan.

Kata Kunci : Kepuasan Pelanggan, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Loyalitas
Pelanggan



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi
telekomunikasi dan industri handphone
adalah dua hal yang tidak dapat
dipisahkan sebagai pembentuk
ekosistem DNA (Device, Network and
Application) yang mempercepat
penetrasi layanan seluler di Indonesia.
Industri telekomunikasi telah masuk
era layanan data (broadband) yang
ditandai oleh mulai jenuhnya layanan
telekomunikasi berbasis suara (Voice
Call) dan pesan singkat (Short Message
Service), dimana revenue voice dan
sms sebagai legacy business
pertumbuhannya melambat bahkan
relatif stagnan. Pergeseran gaya hidup
yang telah masuk era layanan data
direspon cepat oleh penyedia device
dengan mengeluarkan berbagai macam
smartphone dengan harga yang
semakin terjangkau. Indonesia menjadi
pasar penjualan smartphone terbesar di
wilayah Asia Tenggara.

Fenomena pelanggan
menggunakan lebih dari satu nomor
operator seluler menjadi peluang
sekaligus tantangan baru bagi operator
seluler di Indonesia. Peluang berupa
akuisisi pelanggan baru terutama
pelanggan yang menggunakan kartu
kedua untuk layanan data sementara
tantangannya bagi operator seluler saat
ini adalah memenangkan wallet share
pelanggan yang terbagi ke beberapa
nomor seluler yang biasanya
menggunakan layanan dari operator
seluler yang berbeda. Loyalitas
pelanggan menjadi isu yang sangat

krusial di tengah-tengah tingkat
persaingan operator seluler yang
semakin ketat dan cenderung saling
memakan pangsa pasar operator seluler
lainnya. Salah satu tolak ukur tingkat
loyalitas pelanggan di di industri
telekomunikasi adalah churn rate yang
merupakan tingkat (persentase)
berhentinya pelanggan dari operator
tertentu karena alasan tertentu dalam
satuan waktu tertentu (misalnya tahun).
Asosiasi Telekomunikasi Seluruh
Indonesia (ATSI) mengungkap data
bahwa setiap tahunnya di Indonesia ada
sekitar 15% nomor seluler yang hangus
alias churn karena sering berpindah
layanan.

PT. Telkomsel sebagai operator
seluler terbesar di Indonesia saat ini
mempunyai empat produk GSM, yaitu
Kartu Halo sebagai produk postpaid
dan simPATI, Kartu AS serta Loop
sebagai produk prepaid. Tabel 1.1
menunjukkan bahwa pada akhir tahun
2016 pelanggan Telkomsel masih
didominasi oleh pelanggan prepaid
sebesar 74,904 Juta (91,64%)
sementara pelanggan postpaid hanya
6,833 Juta (8,34%). Meskipun jumlah
pelanggan Kartu Halo (postpaid) hanya
8,34% akan tetapi ARPU (Average
Revenue Per User) jauh lebih tinggi
daripada pelanggan prepaid. ARPU
pelanggan Kartu Halo mencapai Rp
151 ribu per bulan atau hampir 3 kali
lipat ARPU pelanggan prepaid yang
hanya Rp 42 ribu per bulannya.
Kondisi tersebut yang menyebabkan
Kartu Halo yang nice market ini
menarik untuk tetap dikembangkan.



Tabel 1.1
Pertumbuhan Pelanggan Postpaid dan Prepaid PT. Telkomsel

Description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Customer - in thousand
Postpaid 2,126 2,188 2,149 2,489 2,851 5,683 6,833

Prepaid 91,884 104,829 122,997 129,023 137,734 65,434 74,904

Total 94,010 107,017 125,146 131,513 140,586 71,117 81,737

ARPU - in thousand Rp
Postpaid 211 193 189 184 172 162 151

Prepaid 38 35 34 35 36 40 42

Blended 42 39 37 37 39 43 45
Sumber : Annual Report Telkomsel Tahun 2016

Disisi lain kinerja perusahaan
ditentukan oleh tingkat loyalitas
pelanggan dimana loyalitas pelanggan
dipengaruhi oleh (driven) kepuasan
pelanggan. Oleh karena itu dapat ditarik
proposisi yaitu : rendahnya kinerja
perusahaan dapat dijadikan indikasi
loyalitas yang rendah. Tetapi dalam data
yang didapat, terdapat fenomena unik,
yaitu meskipun penjualan menurun atau
dalam hal ini ARPU pelanggan menurun
tetapi loyalitas tetap terjaga bahkan
meningkat. Sedangkan kualitas produk
layanan Internet Broadband Telkomsel
juga merupakan faktor penting dalam
pengukuran kepuasan pelanggan.
Produk yang terus berinovasi akan
mempengaruhi perilaku dari pelanggan
itu sendiri. Pengaruh kepuasan pada
kesetiaan lebih besar ketika mengambil
produk inovatif daripada produk lama.
Hal ini dapat terjadi karena produk yang
lama tidak memiliki inovasi dan hanya
mengandalkan fitur-fitur standard yang
dimiliki oleh produk tersebut.

Oleh karena itu, tak heran bila
perkembangan broadband ke depan ini
akan semakin marak, terutama ketika
kalangan operator telekomunikasi dan
infokom di seluruh dunia, baik
incumbent maupun yang baru,
berlomba-lomba membangun jaringan

broadband dan berbagai jenis layanan
kontennya. Pacuan tersebut lebih
banyak didorong oleh perkembangan
teknologi dan standardisasi yang
mengikutinya, regulasi dan dukungan
pemerintah, yang kemudian memicu
berkembangnya berbagai layanan
konten dan mendorongkan kebutuhan
masyarakat dan kalangan bisnis yang
lebih besar dan luas. Layanan
broadband tak hanya bertumpu pada
akses Internet, melainkan juga dapat
berupa layanan video on demand, video
streaming hingga pay TV, yang mulai
berkembang.

Menurut Arian Fajar Istanto, GM
Pemasaran Produk Inti Pascabayar
Telkomsel, pelanggan Kartu Halo sebagai
segmen conscious professional, yaitu
orang-orang yang sukses di bidangnya
dalam rentang usia 25-40 tahun. Segmen
conscious professional kebutuhannya
sangat spesifik. Ada pelanggan dengan
kebutuhan pemakaian data (Internetan)
yang besar, ada pelanggan yang
mempunyai kebutuhan travel yang
besar (produk roaming internasional),
ada pelanggan yang mempunyai multi
gadget ataupun frekuensi pemakaian
voice call yang tinggi. Secara umum
pengguna postpaid adalah kelas



menengah-atas yang lebih
mementingkan pelayanan dibanding
harga. Di segmen postpaid Kartu Halo
mempunyai market share 70%
dibandingkan dengan produk postpaid
operator seluler lainnya. Ada beberapa
unsur-unsur yang membentuk
pelayanan yang berkualitas yang
merupakan perpaduan dari kualitas
manusia yang dicerminkan oleh
perilaku atau sikap pribadi dalam
berinteraksi dengan para pelanggan.
Tetapi komponen dan unsur pelayanan
sulit diinventorikan, jadi dapat
dikatakan bahwa pelayanan adalah
berkaitan dengan proses, dimana produk
yang dinikmati oleh pelanggan berupa
pengalaman.

Dengan kata lain persepsi kualitas
pelayanan adalah fungsi dari apa yang
diterima secara actual oleh pelanggan
(kualitas teknis) dan bagaimana cara
pelayanan tersebut disampaikan
(kualitas fungsional). Jika kinerja di
bawah harapan, pelanggan tidak puas.
Jika kinerja melebihi harapan,
pelanggan amat puas atau senang.
Dengan adanya persaingan antara
perusahaan yang bergerak dalam bidang
sejenis, dalam banyak hal sebenarnya
akan menimbulkan dampak positif bagi
perusahaan-perusahaan tersebut.
Dampak positif tersebut antara lain,
perusahaan akan berlomba-lomba
memberikan pelayanan dengan kualitas
yang terbaik kepada konsumen
sehingga konsumen dapat merasakan
kepuasan setelah menggunakan jasa
layanan perusahaan tesebut. Pelayanan
yang berkualitas dan bermutu serta
kualitas produk yang memiliki inovasi
merupakan salah satu kunci
keberhasilan untuk memuaskan
pelanggan dalam berbagai usaha yang
bersifat jasa dan juga dapat menjaga
kesetiaan pelanggan untuk tetap
menggunakan produk tersebut.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas,
maka dirumuskan masalah penelitian
sebagai berikut:

1. Apakah kepuasan pelanggan,
kualitas produk internet
broadband dan kualitas
pelayanan agent 188 sudah
mampu meningkatkan loyalitas
pelanggan di layanan Call
Center Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan?

2. Bagaimanakah pengaruh
kepuasan pelanggan, kualitas
produk internet broadband dan
kualitas pelayanan agent 188
terhadap loyalitas pelanggan di
layanan Call Center Inbound
Telkomsel Area Regional I Kota
Medan?

3. Apakah faktor kepuasan
pelanggan, kualitas produk
internet broadband dan kualitas
pelayanan agent 188 lebih
dominan terhadap loyalitas
pelanggan di layanan Call
Center Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan?

4. Upaya perbaikan apakah yang
seharusnya dilakukan
perusahaan dalam peningkatan
loyalitas pelanggan dari agent
188 di layanan Call Center
Inbound Telkomsel Area
Regional 1 Kota Medan?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh kepuasan pelanggan
terhadap loyalitas pelanggan di
Call Center Inbound Telkomsel
Area Regional I Kota Medan?

2. Pengaruh kualitas produk
internet broadband terhadap
loyalitas pelanggan di Call
Center Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan?



3. Pengaruh kualitas pelayanan
agent 188 terhadap loyalitas
pelanggan di Call Center
Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan?

4. Pengaruh kepuasan pelanggan,
kualitas produk internet
broadband, kualitas pelayanan
agent 188 terhadap loyalitas
pelanggan di Call Center
Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan?

TINJAUAN TEORITIS

Kepuasan Pelanggan
Dalam suatu proses konsumsi,

pelanggan tidak akan berhenti hanya
samapai pada proses konsumsi.
Pelanggan akan melakukan proses
evaluasi terhadap konsumsi yang telah
dilakukannya. Inilah yang disebut
sebagai evaluasi alternative pasca
konsumsi. Hasil dari proses evaluasi
pasca konsumsi adalah pelanggan
merasa puas (satisfaction) atau tidak
puas (dissatisfaction) terhadap
konsumsi produk atau jasa yang sudah
dilakukannya. Kepuasan akan
mendorong konsumen untuk membeli
dan mengkonsumsi ulang produk
tersebut. Sebaliknya perasaan tidak puas
akan menyebabkan konsumen kecewa
dan menghentikan pembelian kembali
atau mengkonsumsi produk tersebut
(Ujang 2004, 321).

Kepuasan didefinisikan sebagai
persaaan senang atau kecewa seseorang
dari membandingkan kinerja produk
yang dirasakan dalam hubungan dan
harapannya (Kotler 2001,21). Menurut
Zikmund, McLeod dan Gilbert (2003,
72), kepuasan didefinisikan sebagai
evaluasi setelah pembelian hasil dari
perbandingan antara harapan sebelum
pembelian dengan kinerja
sesungguhnya. Sedangkan menurut

Kotler (2001, 21), kepuasan merupakan
fungsi dari kinerja yang dirasakan
(perceived performance) dan harapan
(expectations). Jika kinerja produk atau
jasa lebih rendah dari harapan,
konsumen akan merasa tidak puas. Jika
kinerja sesuai harapan maka konsumen
akan merasa puas, jika kinerja sampai
melebihi harapan, maka konsumen akan
merasa sangat puas (delighted).

Masih menurut Kotler (Tjiptono,
1996:148) dalam mengukur kepuasan
pelanggan terdapat empat metode, yaitu :
1. Sistem keluhan dan saran, artinya

setiap perusahaan yang berorientasi
pada pelanggan perlu memberikan
kesempatan seluas-luasnya bagi para
pelanggannya untuk menyampaikan
saran, pendapat, dan keluhan
mereka. Media yang bisa digunakan
meliputi kotak saran yang diletakkan
di tempattempat strategis,
menyediakan kartu komentar,
menyediakan saluran telepon.

2. Survei kepuasan pelanggan, artinya
kepuasan pelanggan dilakukan
dengan menggunakan metode survei,
baik melalui pos, telepon, maupun
wawancara pribadi. Dengan melalui
survei, perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan umpan balik secara
langsung dari pelanggan sekaligus
juga memberikan tanda positif
bahwa perusahaan menaruh
perhatian terhadap para
pelanggannya. Pengukuran kepuasan
pelanggan melalui metode ini dapat
dilakukan dengan berbagai cara,di
antaranya sebagai berikut :
a. Directly reported satisfaction,

yaitu pengukuran dilakukan
secara langsung melalui
pertanyaan, seperti sangat tidak
puas, tidak puas, netral, puas, dan
sangat puas.

b. Derived dissatisfacatin, yaitu
pertanyaan yang menyangkut
besarnya harapan pelanggan
terhadap atribut.



c. Problem analysis, artinya
pelanggan yang dijadikan
responden untuk mengungkapkan
dua hal pokok, yaitu
- masalah masalah yang

mereka hadapi berkaitan
dengan penawaran dari
perusahaan, dan

- saran-saran untuk melakukan
perbaikan.

d. Importance-performance
analysis, artinya dalam teknik ini
responden dimintai untuk me-
ranking berbagai elemen dari
penawaran berdasarkan
pentingnya elemen.

3. Ghost shopping, artinya metode ini
dilaksanakan dengan cara
memperkerjakan beberapa orang
(Ghost shopper) untuk berperan atau
bersikap sebagai pelanggan/pembeli
potensial produk perusahaan dan
pesaing. Kemudian Ghost sopper
menyampaikan temuan-temuan
mengenai kekuatan dan kelemahan
produk perusahaan dan pesaing
berdasarkan pengalaman mereka
dalam pembelian produk-produk
tersebut.

4. Lost customer analysis, artinya
perusahaan menghubungi para
pelanggannya yang telah berhenti
membeli atau yang telah beralih
pemasok dan diharapkan diperoleh
informasi penyebab terjadinya hal
tersebut.

Kualitas Produk Internet Broadband
Menurut Schifman, Leon G dan

Leslie Lazar Kanuk (2007), “Perilaku
konsumen adalah proses dan aktivitas
ketika seseorang berhubungan dengan
pencarian, pemilihan, pembelian,
penggunaan, serta pengevaluasian
produk dan jasa demi memenuhi
kebutuhan dan keinginan”. Definisi
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
perilaku konsumen merupakan hal-hal
yang mendasari konsumen untuk
menjadi loyalitas maka perilaku

konsumen perlu dipahami, karena
berkaitan dengan loyalitas pelanggan
agar wujud perilaku dari unit-unit
pengambilan keputusan untuk
melakukan pembelian secara terus
menerus terhadap barang atau jasa.
Menurut Kotler dan Armstrong (2006 :
299), “Product quality is the ability of a
product to perform its function, it
includes the product’s several
durability, reliability, precision, ease of
operation an repair, and other valued
attributes”.

Dari pengertian di atas, kualitas
produk adalah kemampuan produk
untuk menampilkan fungsinya, hal ini
termasuk waktu kegunaan dari produk,
keandalan, kemudahan dalam
penggunaan dan perbaikan, dan nilai-
nilai yang lainnya. Kualitas produk
dapat ditinjau dari dua sudut pandang
yaitu sudut pandang internal dan sudut
pandang eksternal. Dari sudut pandang
pemasaran kualitas diukur dengan
persepsi pembeli, sesuai dengan
pernyataan Kotler dan Armstrong (2001
: 279), “From marketing point of view,
quality should be measured in terms of
buyers perceptions”. Maka sudut
pandang yang digunakan untuk melihat
kualitas produk adalah sudut pandang
eksternal.

Untuk menentukan kualitas produk,
menurut Kotler (2010:361) kualitas
produk dapat dimasukkan ke dalam 9
dimensi, yaitu :
1. Bentuk (Form) produk dapat

dibedakan secara jelas dengan yang
lainnya berdasarkan bentuk, ukuran,
atau struktur fisik produk.

2. Ciri-ciri produk (Features)
karakteristik sekunder atau
pelengkap yang berguna untuk
menambah fungsi dasar yang
berkaitan dengan pilihan-pilihan
produk dan pengembangannya.

3. Kinerja (Performance) berkaitan
dengan aspek fungsional suatu



barang dan merupakan karakterisitik
utama yang dipertimbangkan
pelanggan dalam membeli barang
tersebut.

4. Ketepatan/kesesuaian
(Conformance) Berkaitan dengan
tingkat kesesuaian dengan
spesifikasi yang ditetapkan
sebelumnya berdasarkan keinginan
pelanggan. Kesesuaian
merefleksikan derajat ketepatan
antara karakteristik desain produk
dengan karakteristik kualitas standar
yang telah ditetapkan.

5. Ketahanan (durabillity) berkaitan
dengan berapa lama suatu produk
dapat digunakan.

6. Kehandalan (reliabillity) Berkaitan
dengan probabilitas atau
kemungkinan suatu barang berhasil
menjalankan fungsinya setiap kali
digunakan dalam periode waktu
tertentu dan dalam kondisi tertentu
pula.

7. Kemudahan perbaikan
(repairabillity) Berkaitan dengan
kemudahan perbaikan atas produk
jika rusak. Idealnya produk akan
mudah diperbaiki sendiri oleh
pengguna jika rusak.

8. Gaya (Style) Penampilan produk
dan kesan konsumen terhadap
produk.

9. Desain (design) Keseluruhan
keistimewaan produk yang akan
mempengaruhi penampilan dan
fungsi produk terhadap keinginan
konsumen.

Kualitas Pelayanan
Menurut Siagian, 1991 (dalam

Julita, 2001 : 3), pelayanan secara
umum ialah rasa menyenangkan yang
diberikan kepada orang lain disertai
kemudahan – kemudahan dan
memenuhi segala kebutuhan mereka.
Sehingga pelayanan merupakan suatu

bentuk prosedur yang diberikan dalam
upayanya memberikan kesenangan –
kesenangan kepada orang lain dalam hal
ini kepada pelanggan. Sedangkan
menurut Philip Kotler, pelayanan
mengandung pengertian setiap kegiatan
atau manfaat yang diberikan oleh suatu
pihak kepada pihak lain yang pada
dasarnya tidak berwujud dan tidak pula
berakibat kepemilikan sesuatu (Kotler
1999: 83).

Bentuk-bentuk pelayanan tidak
terlepas dari tiga macam hal menurut
(Moenir: 1995), yaitu pelayanan dengan
cara lisan, pelayanan melalui tulisan,
pelayanan melalui perbuatan.
1. Pelayanan dengan cara lisan

Pelayanan dengan cara lisan
dilakukan oleh petugas-petugas
dibidang hubungan masyarakat,
bidang layanan informasi dan
bidang-bidang lain yang tugasnya
memberikan penjelasan atau
keterangan kepada siapapun yang
memerlukan.

2. Pelayanan melalui tulisan
Pelayanan melalui tulisan
merupakan bentuk pelayanan yang
paling menonjol dalam
pelaksanaan tugas, tidak hanya
dari segi jumlah tetapi
peranannya.

3. Pelayanan melalui perbuatan.
Pada umumnya pelayanan melalui
perbuatan 70-80% dilakukan oleh
petugas-petugas tingkat menengah
dan bawah, oleh karena itu faktor
keahlian dan ketrampilan sangat
menentukan terhadap perbuatan
atau pekerjaan.
Salah satu pendekatan kualitas

pelayanan yang banyak dijadikan acuan
dalam riset pemasaran ialah model
service quality (Parasuraman, et al 1998
dalam Lupiyoadi, 2001 : 148).
Pasuraman mengidentifikasikan lima
kelompok karakteristik yang digunakan



konsumen dalam mengevaluasi kualitas
jasa yaitu :
1. Bukti langsung (tangible)

Meliputi fasilitas fisik,
perlengkapan, pegawai dan sarana
komunikasi.

2. Kehandalan (reliability)
Kemampuan memberikan
pelayanan yang dijanjikan dengan
segera memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiveness)
Yaitu keinginan para staf untuk
membantu konsumen dan
memberikan dengan tanggap.

4. Jaminan (assurance)
Mencakup kemampuan,
kesopanan dan sifat dipercaya
dimiliki para staf, bebas dari
bahaya risiko dan keragu-raguaan.

5. Empati (emphaty)
Meliputi kemudahan dalam
melakukan hubungan komunikasi
yang baik, dan memahami
kebutuhan para konsumen.

Loyalitas Pelanggan
Pelanggan yang loyal atau setia

adalah orang yang melakukan
pembelian ulang dari perusahaan yang
sama, serta memberikan informasi yang
positif kepada pihak potensial lain dari
mulut ke mulut (Andreassen dan
Lindestad, 1998; Bowen dan Chen,
2001; Evan dan Laskin, 1994). Malai
dan Speece (2002) selanjutnya
mengemukakan bahwa agar pelanggan
tetap loyal, maka perusahaan harus
meyakinkan pelanggannya bahwa
perusahaan tersebut mampu
memberikan produk atau jasa yang
bernilai secara terus menerus. Dalam
konteks ini, Malai dan Speece (2002)
menguraikan 4 (empat) fase atau
tingkatan loyalitas, yaitu:
1. Cognitive loyalty

Di sini, loyalitas terbentuk
berdasarkan informasi semata.
Loyalitas kognitif lebih
didasarkan pada karakteristik

fungsional, terutama biaya,
manfaat dan kualitas. Jika ketiga
faktor tersebut tidak baik,
pelanggan akan mudah pindah ke
produk lain. Pelanggan yang
hanya mengaktifkan tahap
kognitifnya dapat dihipotesiskan
sebagai pelanggan yang paling
rentan terhadap perpindahan
karena adanya rangsangan
pemasaran (Dharmmesta, 1999).

2. Affective loyalty
Sikap merupakan fungsi dari
kognisi pada periode awal
pembelian (masa sebelum
konsumsi) dan merupakan fungsi
dari sikap sebelumnya ditambah
dengan kepuasan di periode
berikutnya (masa setelah
konsumsi). Pada loyalitas afektif,
kerenta-nan pelanggan lebih
banyak terfokus pada tiga faktor,
yaitu ketidakpuasan dengan merek
yang ada, persuasi dari pemasar
maupun pelanggan merek lain,
dan upaya mencoba produk lain
(Dharmmesta, 1999).

3. Conative loyalty
Konasi menunjukkan suatu niat
atau komitmen untuk melakukan
sesuatu. Niat merupakan fungsi
dari niat sebelumnya (pada masa
sebelum konsumsi) dan sikap pada
masa setelah konsumsi. Maka
loyalitas konatif merupakan suatu
loyalitas yang mencakup
komitmen mendalam untuk
melakukan pembelian. Hasil
penelitian Crosby dan Taylor
(1983) yang menggunakan model
runtutan sikap: keyakinan – sikap
– niat memperlihatkan komitmen
untuk melakukan (niat)
menyebabkan preferensi pemilih
tetap stabil selama 3 tahun.

4. Action loyalty
Aspek konatif atau niat untuk
melakukan berkembang menjadi



perilaku dan tindakan. Niat yang
diikuti oleh motivasi, merupakan
kondisi yang mengarah pada
kesiapan bertindak dan keinginan
untuk mengatasi hambatan dalam
melakukan tindakan tersebut.
Pelanggan yang terintegrasi penuh
pada tahap loyalitas tindakan
dapat dihipotesiskan sebagai
pelanggan yang rendah tingkat
kerentanannya untuk berpindah ke
produk lain.

Menurut Widya Utami, Christina,
2006 (dalam Nugroho dan Paramitha,
2009), mempunyai konsumen yang
loyal adalah metode yang penting dalam
mempertahankan keuntungan dari para
pesaing, mengingat memiliki konsumen
yang loyal berarti konsumen memiliki
keengganan menjadi pelanggan bagi
pesaing. Namun demikian, Andreassen
dan Lindestad (1998) maupun Selnes
(1993) menyatakan bahwa pelanggan
mungkin saja menjadi loyal karena
hambatan untuk beralih pada produk atau
jasa alternatif (switching barriers) yang
tinggi berkaitan dengan faktor-faktor
teknis, ekonomis, dan psikologis.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif

kuantitatif, yang bertujuan untuk
menggambarkan kepada pembaca dan
mengungkapkan suatu masalah,
keadaan, peristiwa sebagaimana adanya
atau mengungkapkan fakta secara lebih
mendalam mengenai pengaruh
kepuasan pelanggan, kualitas produk
internet broadband dan kualitas
pelayanan agent 188 terhadap loyalitas

pelanggan di layanan Call Center
Inbound Telkomsel Area Regional I
Kota Medan.

Adapun sifat penelitian adalah
explanatory research yaitu bertujuan
untuk menjelaskan kedudukan variabel-
variabel yang diteliti serta hubungan
antara variabel yang lain (Sugiyono,
2005).

Populasi penelitian adalah seluruh
pelanggan Prepaid (prabayar) dan
Postpaid (pascabayar) berjumlah 8000
pelanggan yang menghubungi layanan
Call Center Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan.

Umar (2005) menyatakan bahwa
untuk menentukan minimal sampel
yang dibutuhkan jika ukuran populasi
diketahui, dapat digunakan rumus slovin
sebagai berikut :

n =

Dimana :
n = Jumlah sampel.
N = Jumlah populasi.
e = Tingkat kesalahan sebesar 5%.

Dengan populasi (N)
sebanyak 8000 dari pelanggan
prepaid (prabayar) dan postpaid
(pascabayar), dan tingkat kesalahan
(e) sebesar 5% maka besarnya
sampel adalah :

n = = ( , )
= 380,95 ~ 381 orang

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Uji Serempak (Uji F)
Untuk menguji hipotesis ini

digunakan statistik F dengan kriteria

pengambilan keputusan jika nilai Fhitung

lebih besar dari Ftabel, maka H0 ditolak
dan H1 diterima. Berdasarkan Tabel I.3,
di bawah ini dapat diketahui bahwa
Fhitung = 14.126 dan Ftabel = 2,60, dalam
hal ini Fhitung lebih besar dari Ftabel dan
nilai signifikan adalah 0.00 lebih kecil



dari nilai alpha 0.05, sehingga
keputusan yang diambil adalah H0

ditolak dan H1 diterima. Diterimanya
hipotesis alternatif menunjukkan
variabel bebas X1, X2, X3, mampu
menjelaskan pengaruh dari variabel
terikat (Y) dalam hal ini variabel
kepuasan pelanggan, kualitas produk,

dan kualitas pelayanan secara serempak
berpengaruh signifikan terhadap
loyalitas pelanggan, atau dapat kita
katakan variabel kepuasan pelanggan,
kualitas produk dan kualitas pelayanan
mampu menjelaskan variabel target
volume penjualan.

Tabel I.3 Uji Serempak (Uji F)
ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 1299.191 3 433.064 14.126 .000b

Residual 11557.959 377 30.658

Total 12857.150 380

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
Sumber : Data Primer, 2017 (data diolah)

Uji Parsial (Uji t) Hipotesis Pertama
Uji statistik t digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel
independen (Kepuasan pelanggan,
kualitas produk dan kualitas pelayanan)
secara individual mempengaruhi
variabel dependen (Loyalitas
Pelanggan). Nilai ttabel dalam penelitian
ini adalah 1,960 (dengan melihat ttabel

pada tingkat signifikansi 0,05).
Pengujian hipotesis dilakukan

dengan membandingkan antara nilai

thitung dengan nilai ttabel dengan kriteria
keputusan adalah :
Jika thitung < ttabel H0 diterima atau H1

ditolak
Jika thitung > ttabel H0 ditolak atau H1

diterima
Berdasarkan Tabel I.4 di bawah

ini dapat diketahui bahwa nilai
konstanta adalah sebesar 36,844 dan
nilai koefisien masing-masing variabel
adalah sebesar 0,457 untuk X1,
sebesar - 0,137 untuk X2, dan - 0,169
untuk X3.

Tabel I.4 Uji Parsial (Uji T)
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 36.844 3.665 10.052 .000

X1 .457 .080 .288 5.697 .000

X2 -.137 .059 -.122 -2.327 .020

X3 -.169 .059 -.152 -2.853 .005

a. Dependent Variable: Y



Sumber : Data Primer, 2017 (data diolah)

Maka model regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = 36.844 + 0.457 X1 – 0.137 X2 – 0.169 X3

Dimana :
Y = Loyalitas Pelanggan
X1 = Kepuasan Pelanggan
X2 = Kualitas Produk
X3 = Kualitas Pelayanan

Dari Tabel I.4. diperoleh hasil sebagai
berikut :
1. Nilai thitung untuk variabel kepuasan

pelanggan (5,697) lebih besar
dibandingkan dengan ttabel (1,960)
atau nilai sig (0,000) lebih kecil
dari alpha (0,05). Berdasarkan
hasil yang diperoleh maka Ho

ditolak dan H1 diterima untuk
variabel kepuasan pelanggan,
dengan demikian maka secara
parsial variabel kepuasan
pelanggan berpengaruh secara
signifikan terhadap Loyalitas
Pelanggan.

2. Nilai thitung untuk variabel kualitas
produk (2,327) lebih besar
dibandingkan dengan ttabel (1,960)
atau nilai sig (0,020) lebih kecil
dari alpha (0,05). Berdasarkan
hasil yang diperoleh maka Ho

ditolak dan H1 diterima untuk
variabel kualitas produk,
Berdasarkan hasil yang diperoleh
maka Ho ditolak dan H1 diterima
untuk variabel kualitas produk,
dengan demikian maka secara
parsial variabel kualitas produk
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.

3. Nilai thitung untuk variabel kualitas
pelayanan (2,853) lebih besar
dibandingkan dengan dengan ttabel

(1,960) atau nilai sig (0,005) lebih
kecil dari alpha (0,05). untuk

variabel kualitas produk, dengan
demikian maka secara parsial
variabel kualitas pelayanan
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.

Hasil statistik yang telah dikemukakan
di atas menunjukkan bahwa secara
parsial variabel kepuasan pelanggan
lebih berpengaruh positif dan
signifikan sedangkan untuk kualitas
produk dan kualitas pelayanan lebih
berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan di
Layanan Call Center Inbound
Telkomsel Area Regional I Kota
Medan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari hasil analisis statistik

deskriptif diperoleh bahwa
responden sebagian besar
menjawab setuju dan sangat setuju
terhadap pertanyaan yang
diberikan pada masing-masing
variabel dan selebihnya menjawab
kurang setuju terhadap pertanyaan
yang diberikan.

2. Dari hasil hipotesis menunjukkan
bahwa secara serempak variabel
kepuasan pelanggan, kualitas
produk dan kualitas pelayanan
secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas
pelanggan di Layanan Call Center
Inbound Telkomsel Area Regional
I Kota Medan dan secara parsial
variabel kepuasan pelanggan lebih
berpengaruh positif dan signifikan



sedangkan untuk kualitas produk dan
kualitas pelayanan lebih berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap
loyalitas pelanggan di Layanan Call
Center Inbound Telkomsel Area
Regional I Kota Medan.
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