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ABSTRACT 

 

 The Purpose of this research is to know what factors have significant influence to customer 

loyalty in Internet Service Provider First Media users in Jakarta. For testing the validity from 

that hypothesis it’s needed a r elated data from Customer’s opinion. Data explored based one 

judgment and worker opinion from 185 respondents. 

          The result of data analyze by Multiple Regression test shows that Ŷ = -2,336 + 0,066X1 + 

0,149X2+ 0,047X3+ 0,030X4+ 0,390X5, Service Quality variable ( X1) t has calculate 3,516, 

Customer Satisfaction variable (X2) t calculate 2,480, Corporate Image variable (X3) t calculate 

0,64, Price Perception variable (X4) t calculate 0,370, Switching Cost variable (X5) t calculate 

5,449. By using level significant alpha (5%) hence all variables in this research statistically is 

significant. Coefficient of determination (adjusted R2) 0,563, this thing means that independent 

variables can explain about dependent variables equal to 56,3%. F statistic test shows 48,486 it 

means that independent variable influences to customer loyalty in Internet Service Provider First 

Media users in Jakarta. 

          Based on research by Multiple Regression test, it can be concluded that the variables of 

Service Quality, Customer Satisfaction, Corporate Image, Price Perception and Switching Cost 

influence both individually and simultaneously. 

  

 Keyword: Service Quality, Customer Satisfaction, Corporate Image, Price Perception, 

Switching Cost, and Customer Loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

     Seiring proses globalisasi ekonomi yang diwujudkan secara konkrit melalui WTO, APEC 

dan AFTA yang mana dalam kesempatan tersebut memberikan tekanan yang kuat bagi 

negara-negara di dunia untuk mengakhiri era monopoli sektor telekomunikasi. Hal ini 

menimbulkan semakin banyak memunculkan industri yang bergerak di bidang 

telekomunikasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang 

telekomunikasi dituntut untuk selalu dapat memberikan pelayanan dan kualitas terbaik agar 

tetap eksis dan dapat terus berkembang menjadi lebih baik.  

     Industri telekomunikasi khususnya bidang internet di indonesia mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut tercermin dari terus 

meningkatnya pengguna jasa internet di Indonesia. Pertumbuhan pengguna jasa internet di 

Indonesia dalam 10 tahun terakhir mencapai 1.4 % ( internet worldstats ), seperti dapat 

dilihat di dalam Tabel 1.1 sebagai berikut : 

 

Faktor-faktor..., Merdeysa Hadiatama, Ma.-IBS, 2011



Tabel 1.1

 

     Hingga kuartal akhir tahun 2010, pengguna jasa layanan internet di Indonesia mencapai 

30 juta pengguna, serta yang memilih untuk berlangganan internet berjumlah 2,5 juta 

pelanggan dengan tingkat pertumbuhan mencapai 44% per tahun. Fakta tersebut menjadikan 

Indonesia berada 5 besar negara dengan pengguna internet terbesar di Asia di bawah Korea, 

serta menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu pesatnya perkembangan 

internet di Indonesia juga dapat terlihat dari perilaku aktif  pengguna internet  di Indonesia 

dalam situs jejaring sosial seperti  Facebook, twitter, dan lain.  

     Di Indonesia sendiri internet awalnya tidak terlalu berkembang. Perkembangan pesat 

internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 2006, yang dipicu oleh hadirnya teknologi 
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baru yang disebut broadband internet atau internet pita lebar. Namun saaat ini  pertumbuhan  

pengguna Internet di Indonesia semakin pesat sehingga membuat Industri ini menjadi 

semakin menarik. Akibatnya banyak perusahaan penyedia jasa internet atau ISP ( Internet 

Service Provider ) yang mulai berdiri. ISP merupakan produk yang berbentuk jasa atau 

pelayanan dalam bidang penyedia jasa internet. Berdasarkan data Asosiasi  Penyelenggara 

Jasa Internet  Indonesia ( APJII ) hingga akhir tahun 2007 terdapat  298 ISP di Indonesia 

dengan 176 yang terdaftar sebagai anggota APJII ( www. apjii.or.id ). 

     Internet pita lebar ini memiliki kemampuan akses data yang lebih cepat dari teknologi 

sebelumnya. Dengan hadirnya internet pita lebar ini, maka akses internet menjadi lebih 

cepat mudah dan murah dibandingkan sebelumnya. Sejak saat itu, internet  menjadi semakin 

diterima oleh masyarakat. 

     FastNet ( sebelumnya bernama MyNet ), merupakan anak perusahaan dari First Media 

sebagai  penyelenggara jasa internet melalui jaringan kabel pita lebar. FastNet memiliki 

keunggulan dalam hal harganya yang murah dibanding dengan penyelenggara jasa internet 

lainnya karena menawarkan harga yang tetap untuk layanan yang selalu menyala selama 1 

bulan. FastNet tidak menggunakan saluran telepon dalam menyediakan akses internet, tetapi 

menggunakan kabel pita lebar. Hal ini menyebabkan jangkauan areanya tidak seluas ADSL 

yang menggunakan saluran telepon, karena kabel pita lebar harus ditunjang dengan 

penggunaan fiber optik yang masih jarang digunakan di Indonesia. Area yang sudah 

terjangkau sampai saat ini adalah wilayah Jabotabek dan Surabaya. 
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     Sebagai penyedia layanan sambungan Internet pita lebar berkecepatan tinggi yang 

pertama di Indonesia, First Media berada dalam posisi yang strategis untuk memanfaatkan 

keperluan pertumbuhan tersebut. Jaringan kabel digital First Media yang telah mencapai 

500.000 homes passed merupakan peluang captive market tersendiri yang signifikan bagi 

First Media dalam pertumbuhannya menjadi kekuatan yang terpandang di pasar Internet 

yang berkembang pesat di Indonesia dewasa ini.   

     Memasuki tahun 2010, First Media sangat optimistis dalam memandang masa depannya. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayannya, First Media membeli lisensi untuk 

mengoperasikan layanan sambungan Internet nirkabel dengan teknologi mutakhir, WiMax, 

yang diperoleh First Media pada bulan Nopember 2009, akan memperluas jangkauan pasar 

First Media tidak hanya secara geografis namun juga secara demografis. Apa yang 

ditawarkan oleh WiMax, selain jangkauan yang lebih luas dan ekonomis dibandingkan 

jaringan kabel, adalah mobilitas. 

     Kesetiaan pelanggan dalam konteks bisnis sebagai keinginan konsumen untuk 

berlangganan secara terus menerus pada perusahaan, membeli dan menggunakan produk 

serta jasa perusahaan  berulang kali dan merekomendasikan produk perusahaan kepada 

orang lain.( Lovelock & Wirtz ,2007 ). Ada banyak faktor yang dapat meningkatkan atau 

membuat konsumen menjadi loyal terhadap suatu produk misalnya kualitas produk yang 

memuaskan, harga yang terjangkau, dan lain-lain. 

     Berdasarkan penelitian Ranaweera & Neely ( 2003 ) mengungkapkan  bahwa persepsi 

harga mempengaruhi secara langsung kesetiaan pelanggan dalam industri telekomunikasi. 
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First Media telah memberikan harga yang sangat terjangkau dengan kualitas kecepatan yang 

sangat memuaskan. 

     Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap suatu produk 

maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI CUSTOMER LOYALTY PADA INTERNET SERVICE 

PROVIDER PENGGUNA FIRST MEDIA DI JAKARTA”. 

 

1.2  Masalah Penelitian 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

     Mengenai customer loyalty, umumnya hanya fokus pada permasalahan kepuasan 

pelanggan dan switching barrier ( lee & Cuningham 2001 ). Penelitian tersebut menemukan 

bahwa pelanggan yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi akan lebih suka untuk tetap 

menggunakan service provider yang sama dan memelihara layanan jasa tersebut. 

     Berdasarkan hal diatas, masalah yang penulis angkat adalah persoalan mengenai 

pengaruh kepuasan pelanggan, biaya peralihan, persepsi harga dan citra perusahaan terhadap 

customer loyalty pada ISP bagi pengguna First Media di Jakarta. Peneliti juga 

mengidentifikasi elemen-elemen dari kualitas pelayanan  yang memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan dan citra perusahaan.  
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1.2.2  Batasan Masalah 

     Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang perlu dikaji. Maka dilakukan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji. Pembatasan ini dilakukan 

agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan 

pembahasan. Penelitian ini hanya dibatasi pada masalah hubungan pengaruh kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan, persepsi harga, citra perusahaan dan biaya peralihan 

terhadap customer loyalty pada ISP bagi pengguna First Media di Jakarta.  

1.2.3  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan 

pokok  permasalahan dalam penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas pelayanan dari ISP Firstmedia berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna ISP First Media? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap citra perusahaan   pada  ISP First 

Media? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif  dan signfikan terhadap customer loyalty  

pada ISP First Media? 

4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifkan terhadap customer loyalty 

pada ISP First Media? 

5. Apakah persepsi harga  berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty ISP  

 First Media? 
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6. Apakah citra perusahaan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap customer loyalty 

dari ISP First Media? 

7. Apakah biaya peralihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty 

pada ISP First Media? 

8. Apakah kualitas pelayanan, citra perusahaan, kepuasan pelanggan, biaya peralihan, 

persepsi harga memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap customer loyalty? 

9. Faktor mana yang paling berpengaruh pada loyalitas pelanggan ISP First Media? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.  Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap  

      kepuasan pelanggan pada First Media. 

2.  Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan  terhadap citra  

     perusahaan pada First Media. 

3.  Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan  

     kualitas pelayanan terhadap customer loyalty  pada First Media. 

4.  Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan  

     kepuasan pelanggan terhadap customer loyalty pada First Media.  

5.  Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh postif dan signifikan  
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                  persepsi harga  terhadap customer loyalty pada First Media. 

6.   Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan  

      citra perusahaan terhadap customer loyalty pada First Media. 

7.   Mengetahui dan menganalisis  apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan  

      biaya peralihan terhadap customer loyalty pada First Media. 

8.   Mengetahui dan menganalisis apakah kualitas pelayanan, citra perusahaan,  

      kepuasan pelanggan, biaya peralihan dan persepsi harga berpengaruh signifikan  

                 secara simultan terhadap customer loyalty. 

9.   Mengetahui dan menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh pada  

      customer loyalty  ISP First Media. 

 

1.4  Manfaat penelitian 

     Manfaat dari penelitian  ini tebagi atas perusahaan dan bagi pihak lain, dengan rincian 

sebagai berikut : 

1. Manfaat penelitian bagi perusahaan ( ISP ) 

Perusahaan dapat menganalisa dan mengetahui perilaku pengguna internet 

broadband cable di jakarta, perusahaan dapat menganalisa dan memahami 

karakteristik dari kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, biaya peralihan, citra 
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perusahaan, persepsi harga dan pengaruhnya terhadap customer loyalty serta 

perusahaan dapat menganalisa dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh positf 

terhadap  customer loyalty dalam industri ISP sehingga perusahaan dapat lebih fokus 

pada faktor tersebut untuk membuat pelanggannya loyal. 

2. Manfaat Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan bahan 

kepustakaan bidang manajemen pemasaran, sebagai bahan kajian untuk melakukan 

penelitian yang ingin dilakukan selanjutnya, sebagai pengetahuan bagi masyarakat 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi customer loyalty pada pengguna internet 

service provider ( pengguna First Media ) dan untuk menarik minat pembaca untuk 

melakukan pengembangan terhadap penelitian ini pada penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas 

pengetahuan penulis, terutama dalam bidang manajemen pemasaran, dan menjadi 

bentuk nyata dari ilmu yang telah penulis dapatkan. 

 

1.5  Sistematika penulisan 

      Kerangka penelitian ini akan terdiri dari 5 bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, perumusan masalah, metode dan uraian singkat sistematika penelitian. 
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Selain itu, bab ini juga mencakup ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan masalah, 

cakupan geografi, dan periode penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

Pada Bab ini akan dibahas mengenai hasil dari tinjauan kepustakaan atau riset  data 

sekunder berupa teori yang sesuai untuk digunakan sebagai landasan penelitian. 

Bab III Metodologi penelitian 

Bab ini menjelaskan gambaran mengenai metodologi yang akan digunakan dalam 

melaksanakan penelitian ini termasuk metode pengambilan sampel, penjelasan mengenai 

variabel penelitian, bagaimana cara pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis 

data, dan hipotesis penelitian 

Bab IV Analisis Pembahasan  

Bab ini membahas mengenai analisis terhadap hasil-hasil penelitian, yang kemudian 

dibahas untuk menjawab atas masalah-masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini berupa pernyataan-pernyataan 

singkat yang merupakan jawaban atas masalah-masalah penelitian dan juga penulis 

memberikan saran untuk pihak perusahaan agar dapat mengembangkan dan meningkatkan 

citra dari perusahaan. 

Bagian akhir : Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori   

2.1.1  Pengertian Pemasaran 

     Kotler ( 2001 ) mengemukakan definisi  pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran 

untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan 

keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan 

kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. 

Menurut Stanton ( 2003 ), definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik 

kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.  

Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan 

usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada 

usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang 

diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi.  Kegiatan pemasaran perusahaan harus 

dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik 

dari konsumen. Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab tentang kepuasan produk 

yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, maka segala aktivitas perusahaan, harusnya 

diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada akhirnya bertujuan untuk 

memperoleh laba. 
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2.1.2  Pengertian Jasa 

Menurut  Kotler ( 2001, jilid dua :548 ),  jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu.  Proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu 

produk fisik.  

Sementara itu Stanton ( 2003 : 220 ) memberikan penjelasan mengenai jasa, jasa adalah 

kegiatan yang dapat didefinisikan secara tersendiri yang pada hakekatnya bersifat tak teraba  

( intangible ), yang merupakan pemenuhan kebutuhan, dan tidak harus terikat penjualan 

produk atau jasa lain. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 

Menurut Lovelock & Writz ( 2004 ), jasa didefinisikan sebagai sebuah aktivitas 

ekonomis yang menghasilkan nilai dan menciptakan manfaat untuk pelanggan pada waktu 

dan tempat yang spesifik dengan membawa keinginan terjadinya pertukaran dalam, atau atas 

kepentingan dari penerima jasa. 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani ( 2006 : 6 ), “Pada dasarnya jasa merupakan semua 

aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau kontruksi, yang 

umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberi nilai tambah 

konsumen”. 
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2.1.3  Karakteristik Jasa 

Berdasarkan pengertian jasa di atas, Tjiptono ( 2004 ;22 ) mengutarakan ada lima 

karakteristik utama jasa bagi pembeli pertamanya: 

1. Intangibility ( tidak berwujud )  

Jasa bebeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau benda; 

maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja ( 

performance ), atau usaha. Oleh sebab itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Bagi para pelanggan, 

ketidakpastian dalam pembelian jasa relatif tinggi karena terbatasnya search 

qualities, yakni karakteristik fisik yang dapat dievaluasi pembeli sebelum pembelian 

dilakukan. Untuk jasa, kualitas apa dan bagaimana yang akan diterima konsumen, 

umumnya tidak diketahui sebelum jasa bersangkutan dikonsumsi. 

2. Inseparability ( tidak dapat dipisahkan ) 

Tidak dapat dipisahkan berarti karakter jasa yang memungkinkan diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Kedua pihak mempengaruhi hasil ( 

outcome ) dari jasa tersebut. Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, 

efektivitas individu yang menyampaikan jasa merupakan unsur yang penting. Hal ini 

berarti jasa secara normal tidak diproduksi pada suatu lokasi yang terpusat dan 

dikonsumsi pada lokasi yang berbeda. 
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3. Variability / Heterogeneity ( berubah-ubah )  

Jasa bersifat variabel karena merupakan  non-standarized output, artinya banyak 

variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa 

tersebut diproduksi. Hal ini dikarenakan jasa melibatkan unsur manusia dalam proses 

produksi dan konsumsinya yang cenderung tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak 

konsisten dalam hal sikap dan perilakunya. 

4. Perishability ( tidak tahan lama ) 

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Kursi pesawat yang kosong, kamar 

hotel yang tidak dihuni, atau kapasitas jalur telepon yang tidak dimanfaatkan akan 

berlalu atau hilang begitu saja karena tidak bisa disimpan. 

5. Lack of Ownership 

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. Pada pembelian barang, 

konsumen memiliki hak penuh atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. 

Mereka bisa mengkonsumsi, menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada 

pembelian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki akses personel atas suatu jasa 

untuk jangka waktu terbatas. 

 

2.1.4  Internet sebagai jasa 

Menurut Zeithaml ( 2009 ) internet merupakan salah satu layanan jasa yang besar. 

Seluruh bisnis dan organisasi yang beroperasi melalui internet pada dasarnya menyediakan 
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jasa, baik memberikan informasi, menampilkan fungsi dasar customer service atau 

memfasilitasi transaksi. Walaupun teknologi dan internet  telah mengubah bagaimana orang 

menjalankan bisnis dan apa penawaran yang mungkin, sangat jelas bahwa pelanggan tetap 

menginginkan pelayanan dasar. Mereka ingin sesuatu yang selalu mereka inginkan, hasil 

yang dapat diandalkan, kemudahan akses, sistem yang cepat dengan tingkat fleksibilitas 

yang tinggi dan kompensasi ketika ada sesuatu yang salah. 

Di Indonesia tersedia beberapa produk koneksi internet seperti dial-up, adsl, cable, 

dedicated, wireless, dan yang paling baru mobile broadband internet. 

1. Dial up 

Koneksi internet melalui dial up dilakukan dengan menyambungkan komputer 

dengan nomor tertentu melalui jaringan telepon kabel milik PT TELKOM. Produk 

dial up ini ditawarkan oleh sebagian besar perusahaan ISP di Indonesia. Pemain 

utamanya adalah PT Telkom dengan produknya  TelkomNet Instan yang diluncurkan 

pada tahun 2004. 

2. Asymetric Digital Subcriber Line ( ADSL ) 

Pengembangan teknologi dari koneksi dial up yang menggunakan kabel tembaga, 

sehingga kemampuan yang terbatas dari koneksi dial up dapat di tingkatkan agar 

mengalirkan data dengan volume yang lebih banyak ( broadband ). Di Indonesia, 

koneksi ADSL ini di monopoli oleh Telkom. ISP di luar telkom seperti CBN, Biznet, 

dan centrin juga menawarkan produk ADSL ini, namun sifatnya hanyalah reseller 

ADSL milik telkom. Telkom sendiri memberikan layanan ADSL dengan merek 

Speedy. 
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3. Internet broad band cable 

Akses internet berkecepatan tinggi juga bisa di peroleh melalui serat optik dan 

melalui jaringan kabel hybrid fiber coaxial (HFC) atau lebih dikenal dengan internet 

cable. Di Indonesia layanan internet ini menjadi satu dengan layanan televisi kabel, 

seperti Fastnet, Indonet broadband dan Indosat 

4. Wifi 

Berkembangnya teknologi nirkabel juga merambah koneksi internet. Sejak beberapa 

tahun terakhir teknologi wireless fidelity ( wifi ) yang memungkinkan akses internet 

secara nirkabel melalui kartu jaringan yang telah diapplikasikan untuk koneksi 

internet. Akses wireless melalui teknologi Wifi yang biasa disebut hot spot 

umumnya ada di lokasi-lokasi strategis seperti mal besar, kafe-kafe, bandara dan 

fasilitas umum, hotel apartemen di kota-kota di Indonesia. Hingga kini jumlah hot 

spot yg disediakan oleh ISP di Indonesia telah mencapai ratusan. 

5. Mobile 

Mobile internet merupakan teknologi internet yang sedang berkembang paling pesat 

saat ini. Mobile broadband internet di definisikan sebagai akses tanpa kabel ke 

halaman internet digital melalui perangkat bergerak ( Francis 1997 ). Produk mobile 

broadband internet memanfaatkan jaringan telepon seluler baik GSM melalui 

teknologi Global Packet Radio Service ( GPRS ) dan Enchanced Data Rate GSM 

Evolution ( EDGE ). Mobile internet juga tersedia pada telepon seluler denan 

tekonolgi CDMA. Secara umum, akses mobile broadband internet umumnya 

menggunakan perangkat telepon seluler dan perangkat modem mobile broadband 
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internet  untuk kemudian dihubungkan dengan perangkat bergerak seperti laptop dan 

lain-lain. 

 

2.1.5  Model Cheng Lai & Yeung ( 2008 ) 

Dalam penelitian ini, model penelitian yang digunakan menggunakan model penelitian 

yang sebelumnya yang dilakukan oleh Cheng et al. ( 2008 ) 

Pada model ini Cheng et al mengemukakan bahwa terdapat beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi  kesetiaan pelanggan pada ISP yaitu : kualitas pelayanan, kepuasan 

pelanggan, citra perusahaan, biaya peralihan, dan persepsi harga 

 

2.1.6 Kesetiaan pelanggan 

Kesetiaan pelanggan didefinisikan sebagai sebuah komitmen tinggi untuk membeli atau 

berlangganan kembali produk atau jasa yang disukai secara konsisten di masa yang akan 

datang, karena itu menyebabkan pembelian merek yang sama walaupun terdapat pengaruh 

situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku peralihan ( Oliver, 

1997 ) pada Cheng et al. ( 2008 ). 

Lovelock & Wirtz ( 2007 ) mendifinisikan kesetiaan pelanggan dalam konteks bisnis 

sebagai keinginan konsumen untuk berlangganan secara terus menerus pada perusahaan, 

membeli dan menggunakan produk serta jasa perusahaan  berulang kali dan 

merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. Menurut Griffin ( 1996 )  pada 
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Cheng et al. ( 2008 ) Kesetiaan pelanggan adalah sebuah perilaku pembelian, tidak seperti 

kepuasan pelanggan, yang merupakan sebuah sikap. Kesetiaan pelanggan fokus pada 

kemungkinan kembalinya pelanggan, membuat referensi bisnis, memberikan word of mouth 

yang kuat serta publisitas ( Bowen & Shoemaker, 1998 ). 

Terdapat 3 perspektif konseptual yang telah diajukan untuk mendefinisikan kesetiaan 

pelanggan, yaitu behavioral perspective, attitudinal perspective dan composite perspective ( 

Zins, 2001 ). Behavioral perspective merupakan pandangan mengenai kesetiaan pelanggan 

berdasarkan pembelian kembali dari konsumen. Kesetiaan pelanggan dalam perspektif ini 

dilihat berdasarkan data historis pembelian konsumen. Menurut Samuelson dan Sandvick ( 

1997 ) pada Zins ( 2001 ), dalam perspektif ini tidak terdapat perilaku loyal seperti toleransi 

harga, word of mouth, atau perilaku komplain yang terintregasi. Terlalu berfokus pada 

behavioral perspective dari kesetiaan pelanggan akan membuat estimasi yang terlalu tinggi 

terhadap kesetiaan pelanggan yang sesungguhnya. 

Pada attitudinal perspective, kita dapat mendapatkan pengertian tambahan mengenai 

perilaku loyal dari pelanggan. Dalam perspektif ini dilakukan pendekatan terhadap loyalitas 

konsumen sebagai konstruk attitudinal. Attitude menunjukkan tingkatan letak 

kecenderungan konsumen terhadap suatu layanan. Kecenderungan ini ditunjukkan oleh 

tindakan seperti rekomendasi kepada konsumen lain atau penyedia jasa atau komitmen  

untuk mendatangi kembali penyedia jasa yang disukai ( Gremler & Brown, 1996 ). 

Perspektif terakhir adalah composite perspective. Composite perpective 

mengombinasikan aspek attitudinal dan behavioral dari kesetiaan pelanggan ( Zins, 2001 ). 
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Menurut Day ( 1969 ) dalam Zins ( 2001 ) pada perspektif ini dijelaskan mengenai rentang 

klasik dengan 4 tipe loyalty ; benar, laten, palsu, dan loyalitas rendah. 

Oliver ( 1997 ) dan Oliver ( 1999 ) menjelaskan bahwa loyalitas melewati beberapa fase. 

Fase tersebut menjelaskan bahwa konsumen menjadi loyal dengan melewati fase cognitive 

loyalty, lalu ke fase affective loyalty dan akhirnya ke fase action loyalty. Cognitive loyalty 

adalah fase ketika konsumen bersikap loyal hanya berdasarkan pengetahuan atau informasi 

dari pengalaman yang terbaru. Loyalitas pada tahap ini hanya terbatas pada attribute 

performance level. Fase ini merupakan tahapan kesetiaan pelanggan paling rendah. Affective 

loyalty adalah fase loyalitas ketika rasa suka terhadap suatu produk mulai muncul pada 

konsumen. Rasa suka tersebut hadir karena akumulasi dari konsumsi produk yang 

memuaskan. Pada tahap  ini konsumen masih dapat beralih ke merek lain, hal ini dibuktikan 

dengan data tingginya persentase pelanggan beralih dari kondisi bahwa sebelumnya mereka 

terpuaskan ( Oliver, 1999 ). Conative loyalty adalah tahap pada saat loyalitas telah 

berkembang karena pengaruh positif yang terus menerus dari sebuah merek. Conation 

sendiri dapat didefiniskan sebagai komitmen untuk membeli kembali yang spesifik terhadap 

suatu merek. Sebagai dampaknya, konsumen memiliki kemauan untuk membeli kembali, 

namun kemauan ini mungkin dapat diantisipasi tetapi tidak disadari. Action loyalty adalah 

fase ketika intentions diubah menjadi tindakan nyata ( actions ) atau umumnya disebut 

action control. Pada fase ini, motivated intentions dari conative loyalty diubah menjadi 

sebuah kesiapan untuk bertindak. Pada fase ini konsumen telah siap untuk melewati 

halangan yang dapat menghalangi tindakannya 
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 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jasa memiliki karakteristik unik yang membuatnya 

berbeda dengan barang. Pada jasa terdapat beberapa faktor selain product offering yang 

mungkin dipertimbangkan dalam evaluasi serta keputusan yang mungkin menjadi pelanggan 

loyal. Dengan demikian, sangat mungkin kesetiaan pelanggan terhadap servis penyedia 

layanan didasarkan pada faktor yang berhubungan dangan jasa tersebut, faktor yang pada 

umumnya tidak termasuk dalam penelitian brand loyalty ( Gremler & Brown, 1996 ). 

Pada penelitian awal mengenai kesetiaan pelanggan difokuskan pada kepuasan 

pelanggan dan switching barriers ( Dick & Basu, 1994 ). Penelitian tersebut juga 

menemukan bahwa pelanggan dengan tingkat kepuasan yang tinggi cenderung untuk tetap 

menggunakan layanan dari penyedia yang sama serta tetap berlanggan pada jasa tersebut. 

Sementara switching barriers berperan sebagai penghubung antara kepuasan pelanggan dan 

kesetiaan pelanggan ( Lee & Cuningham, 2001 ). Selain itu, para peneliti dalam area ini 

kemudian memperdalam penelitian mengenai hubungan persepsi harga dengan kesetiaan 

pelanggan ( Voss, Parasuraman, Grewel, 1998 ).  

 

2.1.7 Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai hasil perbandingan antara ekspektasi 

konsumen terhadap jasa dan persepsinya terhadap cara jasa tersebut disampaikan ( 

Parasuman, Zeithaml dan Berry, 1985 ). Konsep dari kualitas pelayanan semakin 

berkembang seiring dengan berkembangnya sektor jasa dalam perekonomian di suatu 

negara. Meningkatnya kompetisi membuat perusahaan jasa berusaha untuk memenangkan 
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persaingan dengan menciptakan kualitas yang baik ( Thompson, DeSouza & Gale, 1985 

dalam parasuraman et al., 1988 ). Garvin ( 1983 ) pada Parasuraman et. al. ( 1985 ) 

mengukur kualitas dengan menghitung terjadinya kesalahan internal diobservasi sebelum 

barang meninggalkan pabrik dan kesalahan eksternal ( kesalahan yang terjadi setelah barang 

digunakan ). 

Pengertian kualitas untuk barang, bagaimanapun, tidak cukup untuk memahami kualitas 

sebuah jasa. Karakter utama jasa, yaitu intangibility, heteroginity, inseparability dan 

perishability harus benar untuk bisa memahami kualitas jasa secara utuh ( Parasuraman et. 

al,. 1985 ). 

Menurut Lehtinen & Lehtinen ( 1982 ) pada Parasuraman et al. ( 1985 ) kualitas 

pelayanan diproduksi pada saat interaksi antara pelanggan dengan elemen dalam organisasi 

jasa. Terdapat 3 dimensi dalam kualitas: kualitas fisik, dalam hal ini termasuk seluruh aspek 

fisik dalam jasa yang diberikan ; kualitas korporasi, termasuk profil perusahaan, citra 

perusahaan ; dan yang terakhir kualitas terakhir kualitas interkatif, yang diturunkan dari 

interaksi antara wakil perusahaan dengan pelanggan dan juga antara beberapa pelanggan 

dengan pelanggan lainnya. Dalam menilai sebuah kualitas jasa, pelanggan umumnya melihat 

dari keseluruhan proses jasa, sebagian proses jasa atau hanya dari salah satu proses jasa. 

Pada pelanggan internet broadband cable di Jakarta ini, menilai jasa ISP berdasarkan 

keseluruhan proses jasa. Hal ini dipengaruhi karena jasa internet yang dihasilkan diakses 

secara berulang-ulang oleh pelanggan. Selain itu, pelanggan internet broadband cable 

berperan aktif dalam proses penyampaian jasa oleh ISP. Apabila kita jelaskan secara lebih 

mendalam, maka proses jasa dalam internet broadband cable terdiri dari proses pendaftaran 
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layanan, aktivasi layanan dengan menghubungkan modem serta perangkat computer untuk 

mendapatkan jaringan yang tersedia, serta penghentian layanan dengan melakukan proses 

pengnonaktifan layanan. 

Penilaian terhadap kualitas jasa akan sangat berbeda dengan penilaian kualitas barang 

yang dapat dinilai dengan objektif, sementara kualitas jasa lebih abstrak ( Parasuraman et 

al., 1985 ). Menurut Parasuraman et al. ( 1994 ), penelitiannya telah mengembangkan 22 

item SERVQUAL yang dapat digunakan secara luas untuk mengukur kualitas pelayanan di 

berbagai industri. Instrumen SERVQUAL menilai kualitas jasa secara keseluruhan dengan 

membandingkan antara ekspetasi jasa dan performa aktual dalam 5 dimensi yaitu tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Berikut ini mengenai penjelasan 

mengenai 5 dimensi tersebut : 

1. Tangible, atau bukti fisik.  

Kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.       

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa.meliputi fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, dan penampilan karyawannya.  

2. Reliability, atau kehandalan.  

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 

ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, dan sikap simpatik.  
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3. Responsiveness, atau ketanggapan.  

Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

pada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.  

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian.  

Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Meliputi komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.  

5. Empathy.  

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan. 

Penilaian kualitas jasa dengan menggunakan skala SERVQUAL, yang mengukur gap 

antara ekspetasi dengan persepsi konsumen terhadap jasa kemudian menjadi skala 

pengukuran kualitas jasa yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian 

pemasaran jasa di berbagai sektor industri jasa. 

Akan tetapi, beberapa penelitian mengritik penilaian SERVQUAL tersebut. Cronin dan 

Taylor ( 1992 ), kemudian memperkenalkan alternatif pengukuran kualitas pelayanan 

lainnya  yang dianggap lebih sesuai dan dikenal dengan istilah SERVPERF. Hal ini 

disebabkan dalam pengukuran dalam skala SERVQUAL memiliki 2 kekurangan, yaitu : 
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1. SERVQUAL didasarkan pada paradigma kepuasan bukan, berdasarkan attitude. 

2. Skala SERVQUAL tidak konsisten dalam semua industri jasa. 

SERVPERF atau Service Performance adalah kinerja dari pelayanan yang diterima oleh 

konsumen itu sendiri dan menilai kualitas pelayanan yang benar-benar mereka rasakan ( 

Cronin & Taylor,1994 ). Pada skala SERVPERF ini tidak terdapat lagi unsur ekspetasi dan 

hanya mengukur persepsi konsumen terhadap performa aktual saja. Dalam 

perkembangannya, kualitas pelayanan selalu dipertimbangkan sebagai faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dalam industri jasa.  

Skala SERVPERF dinyatakan lebih tepat dalam mengukur kualitas jasa ( R. Kenneth 

Teas, 1994 ) karena skala SERVQUAL yang menggunakan perbandingan persepsi dan 

harapan untuk mengukur kualitas jasa, mendefinisikan konsep kualitas jasa yang diterima 

dihubungkan dengan konsepsi ( persepsi-harapan ). Definisi harapan yang digunakan, bukan 

sebagai apa yang akan disediakan melainkan apa yang “seharusnya” disediakan oleh 

penyedia jasa. Dari kata “harus” bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud Parasuraman et al. 

tentang harapan adalah harapan normatif konsumen yang mewakili harapan standar ideal 

kinerja jasa pada umumnya, bukan pada penyedia jasa tertentu. 

Terdapat problem yang serius dalam kualitas jasa atau pelayanan yang dinyatakan 

sebagai perbedaan nilai antara persepsi dan harapan konsumen, sehingga penggunaan 

pengukuran kualitas jasa yang paling tepat adalah berdasarkan kinerja atau performance-

based ( Peter, Churchil & Brown, 1994 ). Hanya ada sedikit bukti yang mendukung adanya 
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jarak atau gap yang terdapat diantara persepsi dengan harapan sebagai dasar dalam menilai 

kualitas jasa sehingga kinerja jasa atau SERVPERF menjadi prediktor yang baik bagi 

kualitas jasa dan kepuasan konsumen ( Alford & Sherrell, 1996 ). 

Service Performance lebih bisa menjawab permasalahan yang muncul dalam 

menentukan kualitas jasa karena bagaimanapun konsumen hanya akan bisa menilai kualitas 

yang mereka terima dari suatu produsen tertentu, bukan pada persepsi mereka atas kualitas 

jasa pada umumnya ( Bolton & Drew, 1991 ; Cronin & Taylor, 1992, 1994 ; Teas, 1993 ; 

Gotlieb, Grewal & Brown, 1994 ).  

 Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa service performance adalah 

penilaian menyeluruh konsumen terhadap hasil pelayanan yang dirasakan saat menerima 

pelayanan dari penyedia jasa, sehingga kualitas jasa atau pelayanan lebih tepat dan spesifik 

menggunakan model SERVPERF. 

Beberapa penelitian terbaru telah memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan 

bertanggung jawab untuk menghasilkan citra perusahaan. Menurut Norma ( 1991 ) faktor-

faktor seperti hubungan masyarakat, gambaran fisik, word of mouth dan pengalaman nyata 

konsumen dengan barang dan jasa mempengaruhi citra perusahaan dalam pikiran konsumen. 

 

2.1.8 Kepuasan pelanggan 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, umumnya salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi kesetiaan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Secara umum, penelitian 
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sebelumnya telah menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan berhubungan erat dengan 

pembelian kembali ( Cheng et al., 2008 ). 

 Kepuasan dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang menyenangkan. 

Maksudnya adalah konsumen merasa konsumsinya dapat memenuhi kebutuhan, keinginan 

atau hal lainnya dan pemenuhan kebutuhan ini menyenangkan. Kepuasan pelanggan sendiri 

dapat didefinisikan sebagai respon affektif yang fokus terhadap performa produk 

menghadapi standar prepurchase, selama atau setelah konsumsi ( Halstead, Hartman & 

Schmidt, 1994 ). Oliver ( 1981 ) melihat kepuasan pelanggan sebagai reaksi emosional yang 

mempengaruhi sikap serta spesifikasi konsumsi. Kepuasan pelanggan juga bisa didefinisikan 

sebagai reaksi pelanggan terhadap pernyataan pemenuhan dan pendapat pelanggan terhadap 

pernyataan yang dipenuhi ( Oliver, 1997 ). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

definisi kepuasan pelanggan menurut Oliver ( 1997 ). 

Dalam perkembangan penelitian mengenai kepuasan pelanggan sejak awal tahun 1970-

an umumnya fokus pada penelitian faktor-faktor yang menentukan kepuasan pelanggan. 

Sebuah model yang sering digunakan dan mengalami modifikasi adalah model ekspetasi- 

diskonfirmasi dari Oliver ( 1980 ) ( Halstead, 1994 ). Model ini mengajukan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan fungsi positif dari ekspetasi pelanggan ( keyakinan sebelum 

pembelian terhadap performa produk ) serta keyakinan diskonfirmasi ( keyakinan setelah 

pembelian terhadap  performa sebuah produk, apakah memenuhi ekspektasi pelanggan 

tersebut ). Beberapa penelitian yang mengukur hubungan antara kepuasan pelanggan dengan 

kesetiaan pelanggan menemukan hasil yang berbeda-beda. Beberapa peneliti menyimpulkan 

bahwa satisfaction atau kepuasan merupakan faktor utama yang mendorong loyalty ( 
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Anderson & Fornell, 1994 ). Akan tetapi, beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa 

pelanggan yang terpuaskan tidak cukup untuk membentuk loyal pelanggan ( fornell, 1992 ). 

Dalam beberapa penelitian terhadap beberapa industri, hubungan kepuasan pelanggan 

terhadap kesetiaan pelanggan juga menghasilkan penemuan yang berbeda-beda. Dalam 

industry secara umum, sangat penting untuk memiliki tingkat kepuasan pelanggan pada 

tingkat yang tinggi apabila suatu industri memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada 

kepuasan pelanggan untuk kelanjutan bisnisnya ( Fornell, 1992 ). Cronin & Taylor ( 1992 ) 

dalam studinya pada sektor jasa seperti : perbankan, restoran cepat saji dan dry cleaning 

menemukan bahwa kepuasan pelanggan mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam 

purchase intentions pada seluruh sektor tersebut, namun belum berarti membentuk loyal 

pelanggan. Seorang pelanggan yang loyal bisa berasal dari konsumen yang tidak puas. Akan 

tetapi konsumen yang puas cenderung menjadi pelanggan yang loyal 

Penelitian berdasarkan  American Customers Index memberikan dukungan secara 

empiris bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap kesetiaan pelanggan. Hasil 

penelitian Cheng et al. ( 2008 ) juga menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

mempengaruhi secara signifikan kesetiaan pelanggan terhadap ISP di Hongkong. Selain itu 

kepuasan pelanggan juga berperan sebagai penghubung antara kualitas pelayanan dengan 

kesetiaan pelanggan. Bahkan Chiou ( 2004 ) pada Cheng et al. ( 2008 ) dalam studinya telah 

menemukan hasil yang sama dalam penelitiannya terhadap ISP di Taiwan. 
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2.1.9  Biaya peralihan 

Satu lagi faktor yang sering dinilai mempengaruhi loyalitas adalah  biaya peralihan. 

Biaya peralihan sering diasosiasikan dengan perubahan dari menggunakan suatu produk atau 

penyedia layanan menjadi produk atau penyedia layanan lain. Biaya peralihan adalah biaya 

yang dikeluarkan oleh konsumen karena berpindah ke penyedia layanan yang lain yang 

tidak akan dialami jika konsumen tetap setia dengan penyedia layanan saat ini ( Lee, Lee, 

dan Feick, 2001 ). Porter ( 1998 ) mendifinisikan biaya peralihan sebagai biaya yang 

dihadapi pembeli ketika berpaling dari satu penyedia jasa ke penyedia jasa lainnya. Biaya 

peralihan ini termasuk waktu, uang dan biaya psikologis ( Dick & Basu, 1994 ). Biaya 

peralihan adalah salah satu kategori dalam switching barriers yang muncul dari sebuah 

analisis ( Colgate dan Lang, 2001 ). Menurut Patterson & Smith ( 2003 ), switching 

didefinisikan sebagai besarnya biaya tambahan yang timbul untuk memutuskan hubungan 

dan alternatif lainnya. Dengan demikian peneliti mendefinisikan biaya peralihan sebagai 

biaya yang timbul karena konsumen beralih dari penyedia layanan yang lama ke penyedia 

layanan alternatif yang lain dan dapat mencakup waktu, uang dan biaya psikologis. 

Banyak perusahaan yang berfokus agar dapat menciptakan dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif. Oleh karena itu para peneliti dan manajer berusaha mengembangkan 

cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu yang berhasil diidentifikasi serta menjadi 

unsur strategis yang dapat mengarahkan perusahaan pada kinerja superior adalah biaya 

peralihan pelanggan ( Klemperer, 1995 ). 

Biaya peralihan telah diidentifikasi sebagai faktor yang berkontribusi dalam 

mempertahankan hubungan ( Colgate dan Lang, 2001 ). Penting untuk mengetahui bahwa 

strategi biaya peralihan adalah strategi yang digunakan untuk mengunci atau istilahnya 

Faktor-faktor..., Merdeysa Hadiatama, Ma.-IBS, 2011



“lock-in” pelanggan sehingga mencegah pelanggan tersebut berpindah ke penyedia layanan 

atau penyedia layanan lain. Biaya peralihan juga dapat menciptakan ketergantungan 

konsumen terhadap suatu penyedia layanan ( Morgan dan Hunt 1994 ). 

Dwyer dan Tanner ( 1999 ) juga mengklasifikasikan biaya peralihan sebagai hilangnya 

nilai investasi ditambah denda-denda keuangan dan biaya lain yang berhubungan dengan 

pencarian, evaluasi, serta biaya ketika menggunakan layanan dari penyedia layanan lain. 

Biaya peralihan juga dapat berkaitan dengan perceived risk, yaitu yang didefinisikan sebagai 

persepsi pelanggan akan ketidakpastian dan konsekuensi yang merugikan karena membeli 

produk atau jasa lain.  

Biaya peralihan tampaknya menjadi alasan penting untuk tidak beralih ke penyedia 

layanan lain.Dengan menciptakan atau memanfaatkan biaya peralihan, perusahaan dapat 

menurunkan persaingan harga, membangun keunggulan kompetitif, dan mendapatkan 

keuntungan yang luar biasa sebagai sebuah investasi ( Klemperer, 1995 ).  

Cara memenangkan persaingan pasar dengan biaya peralihan bukan dimaksudkan untuk 

mengunci pelanggan saja tapi juga untuk menciptakan pemikiran strategis serta melihat 

potensi ke depan. Sering terdapat masalah dalam pengelolaan biaya peralihan, yaitu ketika 

perusahaan sendiri menjadi terkunci karena kesuksesannya saat ini, mengakibatkan 

keengganan atau ketidakmampuan untuk mengantisipasi perubahan atau melakukan inovasi. 

Klemperer ( 1995 ) menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori biaya peralihan, 

yaitu previous investments, yaitu tipe biaya peralihan yang dihasilkan dari investasi yang 

telah dikeluarkan pelanggan untuk merek produk atau penyedia layanan saat ini. Tipe yang 

kedua adalah potential investments, yaitu tipe biaya peralihan yang dihasilkan dari investasi 

yang akan dikeluarkan ketika beralih ke merek produk atau penyedia layanan lain. Tipe 
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yang terakhir adalah opportunity costs, yaitu tipe biaya peralihan yang dihasilkan dari suatu 

biaya kesempatan yang hilang ketika pelanggan meninggalkan merek produk atau penyedia 

layanan saat ini. Biaya peralihan biasanya tidak keluar langsung setelah berpindah penyedia 

layanan, tapi biasanya pelanggan merasakannya setelah beberapa lama mereka berpindah 

penyedia layanan.  

Pelanggan menyatakan tidak layak untuk beralih penyedia layanan, ketika pelanggan 

mungkin merasakan hambatan dalam berpindah penyedia layanan seperti munculnya biaya 

pencarian, biaya transaksi, biaya untuk belajar, kehilangan diskon pelanggan setia, 

kebiasaan pelanggan, biaya emosional dan upaya kognitif, ditambah dengan risiko 

keuangan, sosial, dan psikologis dari pihak pembeli ( Fornell 1992 ). Biaya peralihan 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap waktu, uang dan usaha yang diperlukan 

untuk mengganti merek/perusahaan. Biaya peralihan dapat meliputi search cost, learning 

cost, relationship-specific investments, dan sebagainya.  

Burnham et al. ( 2003 ) menyatakan bahwa biaya peralihan didefinisikan sebagai biaya-

biaya yang dihubungkan dengan proses perpindahan dari satu suplier ke suplier lain. Lebih 

lanjut, Burnham menyatakan bahwa ada tiga tipe biaya peralihan: 

1. Procedural yang meliputi risiko ekonomi dan biaya evaluasi dan  

melibatkan penggunaan waktu dan usaha. 

2.  Financial switching cost yang melibatkan hilangnya benefit dan sumberdaya  

keuangan. 

3. Relational switching cost yang berhubungan dengan hilangnya hubungan 

personal dan hubungan dengan merek, yang melibatkan ketidaknyamanan 

psikologikal dan emosional karena hilangnya identitas dan putusnya hubungan. 
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Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat pasar yang memiliki 

biaya peralihan cukup tinggi dan dihadapkan pada beberapa barang yang secara fungsional 

identik, pelanggan pada umumnya akan menunjukan sikap loyal dengan membeli merek 

yang sama. 

 

2.1.10 Citra perusahaan 

Menurut Barrich & Kotler ( 1991 ) dalam Cheng et al. ( 2008 ), citra perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai kesan keseluruhan terhadap perusahaan dalam pikiran publik. Hal ini 

berhubungan erat dengan fisik serta perilaku yang berbeda atribut suatu perusahaan seperti 

nama bisnis, logo, nilai perusahaan, tradisi, ideologi, dan impresi terhadap kualitas yang 

dikomunikasikan oleh pelanggan kepada pelanggan yang potensial. Citra perusahaan 

merupakan hasil proses agregasi yang menggabungkan informasi yang digunakan konsumen 

untuk membentuk persepsi terhadap perusahaan, yang didasarkan pada pengalaman 

sebelumnya atau pada informasi yang mereka dapatkan dari sumber lain seperti iklan dan 

word of mouth. Erikcson et al. ( 1994 ) pada Nguyen & LeBlanc ( 2001 ) mendefinisikan 

citra perusahaan sebagai kombinasi karakteristik dari sebuah produk selain produk fisik 

tersebut, walaupun demikian dapat diidentifikasi dengan produk tersebut. Contohnya adalah 

tradisi, ideologi, nama perusahaan, reputasi, tingkat harga, keragaman jasa, serta kualitas 

yang dikomunikasikan oleh masing-masing orang yang berinteraksi dengan perusahaan jasa. 

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti mendefiniskan citra perusahaan sebagai kesan 

terhadap perusahaan yang berhubungan tehadap atribut perusahaan seperti nama bisnis, 

logo, nilai perusahaan, tradisi, ideologi dan impresi terhadap kualitas yang dikomunikasikan 
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oleh pelanggan kepada pelanggan yang potensial didasarkan pada pengalaman sebelumnya 

atau pada informasi yang mereka dapatkan dari sumber lain seperti iklan dan word of mouth. 

Kennedy ( 1997 ) pada Nguyen & LeBlanc ( 2001 ) mengidentifikasikan dua komponen 

utama sebuah citra, yaitu fungsional dan emosional. Komponen fungsional berhubungan 

dengan aspek tangible yang dapat lebih mudah untuk diukur, sedangkan komponen 

emosional berhubungan dengan aspek psikologis yang ditunjukkan oleh perasaan dan sikap. 

Dalam pikiran pelanggan, makna dari sebuah citra harus ditelusuri pada level abstraksi yang 

lebih tinggi ( Reynolds & Gutman, 1988 ). 

Citra perusahaan lebih jauh lagi dapat mempengaruhi kesetiaan pelanggan ( Nguyen & 

LeBlanc, 2001 ). Menurut Barrich & Kotler ( 1991 ) pada Nguyen dan LeBlanc ( 2001 ) 

citra perusahaan sebuah perusahaan dapat diidentifikasi cukup kuat apabila pelanggan 

percaya bahwa mereka akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi ketika membeli dari 

perusahaan tersebut. 

Membangun citra perusahaan merupakan sebuah proses yang panjang. ISP yang 

melayani internet broadband cable di Indonesia pada umumnya merupakan perusahaan 

yang juga melayani komunikasi seluler dan mempunyai citra yang kuat di mata 

pelanggannya. Dengan demikian menjadi semakin menarik untuk mengetahui apakah citra 

perusahaan perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan bagi 

pengguna internet broadband cable di Jakarta. 
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Hasil penelitian Nguyen & LeBlanc ( 2001 ) menjelaskan bahwa konsumen yang secara 

keseluruhan memiliki impresi positif terhadap citra ( image ) dari sebuah institusi keuangan 

cenderung merekomendasikan institusi tersebut kepada orang lain. 

Meskipun masih sedikit peneliti yang mengukur hubungan citra perusahaan terhadap 

kesetiaan pelanggan secara langsung, Dick & Basu ( 1994 ) menemukan bahwa sebuah citra 

yang baik dapat mempengaruhi secara postif kecenderungan berulang atau sebuah loyalitas. 

Selain itu, Nguyen & LeBlanc ( 2001 ) juga menjelaskan bahwa citra perusahaan 

berpengaruh secara postif dengan kesetiaan pelanggan pada 3 bidang yaitu telekomunikasi, 

ritel dan pendidikan. 

 

2.1.11  Persepsi harga 

Pada penelitian mengenai loyalitas pelanggan sebelumnya, kualitas jasa terbukti 

merupakan pendorong bertahannya pelanggan, termasuk dalam jasa secara luas, dijelaskan 

bahwa kualitas jasa memiliki hubungan yang paling tinggi sebagai variable yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan ( Ranaweera & Neely, 2003 ). Walaupun demikian, 

kualitas jasa tidak hanya menjadi hal satu-satunya mempengaruhi pelanggan karena kualitas 

jasa yang tinggi dengan harga diatas harga yang masuk akal juga menjadi tidak diterima 

oleh pelanggan, khususnya segmen yang sensitif terhadap harga. 

Dilihat dari sudut pandang pelanggan, harga atau price adalah sesuatu yang harus 

diberikan untuk mendapatkan suatu produk ( Zeithaml, 1988 ). Sementara itu, dalam 

penelitian Ranaweera & Neely ( 2003 ) ditemukan bahwa responden dalam penelitian 
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tersebut sering menghubungkan persepsi harga terhadap reasonable price. Reasonable price 

menggambarkan cara harga agar dianggap relative dengan para pesaing. Penelitian yang 

mengukur hubungan antara persepsi harga terhadap kesetiaan pelanggan hingga saat ini 

masih sangat terbatas jumlahnya. Apabila kita tarik lebih jauh lagi maka kita dapat 

menemukan hubungan persepsi harga terhadap terhadap sebuah jasa. Umumnya persepsi 

harga yang tidak adil merupakan salah satu yang paling banyak diteliti dalam industri jasa. 

Hal ini dapat disebabkan oleh pentingnya keadilan dalam transaksi jasa akibat sifat jasa 

yang sulit dievaluasi sebelum dan bahkan setelah membeli ( Zeithaml, 1981 dalam Martin-

Ruiz dan Rondan-Cataluna 2008 ). 

Penelitian Ranaweera & Neely ( 2003 ) memperlihatkan bahwa persepsi harga memiliki 

hubungan langsung terhadap kesetiaan pelanggan pada sektor telekomunikasi. Hasil 

penelitian Cheng et al. ( 2008 ) mengenai ISP di Hongkong juga menemukan bahwa 

persepsi harga signifikan mempengaruhi kesetiaan pelanggan, meskipun pengaruhnya tidak 

terlalu besar. Peneliti juga yakin bahwa hubungan tersebut akan serupa terjadi pada 

lingkungan ISP di Indonesia khususnya bagi pengguna internet broadband cable, yang 

dalam promosinya, tingkat harga seringkali dikedepankan. 

Bagi perusahaan ISP di Indonesia, sangat penting untuk mengetahui pengaruh dari 

persepsi harga terhadap kesetiaan pelanggan karena dapat mempengaruhi strategi 

perusahaan. Apabila terdapat pengaruh langsung antara persepsi harga dan kesetiaan 

pelanggan sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga persepsi harga dari pelanggannya 

secara berkelanjutan ( Cheng et al., 2008 ). 
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2.2  Penelitian Terdahulu  

     Penelitian mengenai customer loyalty  pengguna jasa layanan internet diteliti oleh Cheng 

yang berjudul “The Driving Force of Customer Loyalty : A Study of Internet Service 

Providers in Hongkong”, pada pengguna jasa layanan internet. Penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari secara empirik pengaruh dari variabel service quality, corporate image, 

customer satisfaction, switching cost dan price perception terhadap customer loyalty. 

Penelitian ini sendiri tidak dibatasi oleh penyedia jasa layanan internet manakah yang 

digunakan oleh pelanggan di Hongkong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

service quality secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap customer loyalty adalah 

sebesar 0.109 dengan tingkat signifikan 0.000. Variabel customer satisfaction secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty adalah sebesar 0.726 dengan tingkat 

signifikan 0.000. Variabel switching cost secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

customer loyalty adalah sebesar 0.176 dengan tingkat signifikan  0.000. Variabel corporate 

image secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap customer loyalty adalah sebesar 

0.134 dengan tingkat signifikan 0.000. Dan yang terakhir variabel price perception secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap customer loyalty  adalah sebesar 0.130 dengan 

tingkat signifikan 0.000. Dalam upaya peningkatan customer loyalty pihak perusahaan harus 

senantiasa meningkatkan dan mempertahankan service quality dan corporate image dimata 

para pelanggannya. Customer satisfaction, price perception dan switching cost sebagai  

variabel yang berpengaruh dominan harus tetap dapat dikendalikan secara langsung oleh 

perusahaan. 
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2.3  Rerangka Pemikiran 
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H4 

H5 H6
 

H7 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis nol ( Ho) adalah sebuah pernyataan status quo yaitu suatu pernyataan yang 

tidak berbeda atau tidak berpengaruh, sedangkan hipotesis alternatif ( Ha ) adalah hipotesis 

yang di dalamnya diharapkan ada beberapa perbedaan atau pengaruh ( Malhotra, 2008 ) 

Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

Berdasarkan deskripsi atas variabel penelitian sebelumnya dan mengadopsi model yang 

digunakan oleh Cheng et al. ( 2008 ) maka penelitian ini akan meneliti beberapa hipotesis:  

Pada penelitian sebelumnya, Cheng et al. ( 2008 ) menurut pada penelitian Parasuraman 

et al. ( 1994 ) yang merekomendasikan hubungan kausal antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pelanggan. Hasil dari penelitian Cheng et al. ( 2008 ) juga menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan terhadap 

ISP. 

Ho1:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan konsumen First Media. 

Ha1: Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan konsumen First Media. 

 

Menurut Dick & Basu ( 1994 ) pelanggan dengan tingkat kepuasan yang tinggi 

cenderung tetap untuk menggunakan layanan dari penyedia yang sama serta tetap 

berlangganan jasa tersebut. Penelitian berdasarkan American Customer Satisfaction Index 
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secara empiris menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif 

terhadap kesetiaan pelanggan ( Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996 ) 

Ho2:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap 

kesetiaan pelanggan konsumen First Media. 

Ha2: Ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap 

kesetiaan pelanggan konsumen First Media. 

 

Hubungan antara cognitive evaluation-emotional response-behavior intentions 

menjelaskan secara konseptual bagaimana pelanggan membentuk behavior intentions. 

Beberapa penelitian juga telah mengidentifikasi pengaruh positif  langsung, antara kualitas 

pelayanan dan kesetiaan pelanggan ( Ranaweera & Neely, 2003 : Zeithaml, Berry & 

Parasuraman, 1996 ). 

Ho3:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kesetiaan pelanggan konsumen First Media. 

Ha3: Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kesetiaan 

pelanggan konsumen First Media. 

 

 Biaya peralihan disebut sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan yang beralih dari 

penyedia layanan yang sudah ada ke penyedia layanan baru. Biaya peralihan termasuk 
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waktu, uang, dan psikologis biaya ( Dick & Basu 1994 ). Ini juga mengandung resiko yang 

dirasakan dari potensi kerugian yang dirasakan oleh pelanggan pada saat melakukan 

peralihan, seperti kerugian dari kinerja keuangan terkait, sosial, psikologis dan yang terkait 

dengan keselamatan alam ( Murray, 1991 ). Dalam lingkungan ISP pada saat biaya peralihan 

tinggi, pelanggan cenderung untuk terus menggunakan layanan  ISP mereka. Alasannya 

adalah bahwa beralih ke ISP lain menimbulkan risiko ( Anton Martin, Garrido Samaniego & 

Escudero Rodriguez, 1998; Klemperer, 1995; Ruyter, Wetzels & Bloemer, 1996; 

Selnes,1993; Wernerfelt, 1991 ). Dalam penelitian Cheng et al. ( 2008 ), terdapat hipotesis 

bahwa lingkungan ISP, ketika biaya peralihan menjadi cukup tinggi, pelanggan cenderung 

untuk melanjutkan menggunakan layanan yang sama. Akan tetapi dalam hasil penelitiannya, 

Cheng et al ( 2008 ) mendapat hasil bahwa pengaruh dari biaya peralihan hanya kecil 

pengaruhnya terhadap kesetiaan pelanggan. 

Ho4:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara biaya peralihan terhadap 

kesetiaan pelanggan konsumen First Media. 

Ha4: Ada pengaruh yang signifikan antara biaya peralihan terhadap kesetiaan 

pelanggan konsumen First Media. 

 

Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa citra perusahaan dapat membentuk 

dan mempengaruhi kesetiaan pelanggan ( Kandampully & Suhartanto, 2000 ; Nguyen & Le 

Blanc, 2001 ). Akan tetapi, hasil penelitian Cheng et al ( 2008 ) ternyata citra perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kesetiaan pelanggan. 
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Ho5:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara citra perusahaan terhadap 

kesetiaan pelanggan konsumen First Media. 

Ha5: Ada pengaruh yang signifikan antara citra perusahaan terhadap kesetiaan 

pelanggan konsumen First Media. 

 

Gronroos ( 1984 ) menentang bahwa citra perusahaan merupakan hasil dari kualitas 

pelayanan. Beberapa studi terkini, memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan 

dipertimbangkan sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk membentuk citra 

perusahaan ( Nguyen & LeBlanc, 1998; Zins, 2001 ). Pada sebuah penelitian terhadap 

penerbangan, Ostrowski, Obrien dan Gordon ( 1993 ) menyimpulkan bahwa pengalaman 

positif akan membentuk image positif dan preferensi. 

Ho6:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

citra perusahaan konsumen First Media. 

Ha6: Ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap citra 

perusahaan konsumen First Media. 

 

Ranaweera & Neely ( 2003 ) telah memperlihatkan bahwa menurut hasil penelitiannya, 

persepsi harga mempengaruhi secara langsung kesetiaan pelanggan dalam industri 

telekomunikasi. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian Cheng et al. ( 2008 ), disimpulkan 

bahwa ternyata persepsi harga hanya sedikit mempengaruhi kesetiaan pelanggan. 
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Ho7:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan First Media. 

Ha7: Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan First Media. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pelanggan First Media internet broadband cable yang 

berdomisili di wilayah Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2011. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga data yang lebih bersifat 

kualitatif diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka kuantitatif agar dapat dianalisis 

menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan dipersentasikan 

kembali ke dalam bahasa kualitatif agar lebih mudah dipahami oleh pihak-pihak yang 

membutuhkannya. 

 

3.2  Data yang dihimpun 

Dalam penelitian ini, akan dikumpulkan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. 

Data primer  

Data yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian yang sedang 

dilakukan ( Malhotra, 2007 ). Pada penelitian ini, akan didapatkan dari 

penelitian lapangan atau survey terhadap sejumlah responden dengan 

menggunakan kuesioner.  
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Data sekunder  

Data yang dikumpulkan untuk tujuan lain selain untuk tujuan menyelesaikan 

masalah yang sedang ditangani saat ini ( Malhotra 2007 ) data yang dimaksud 

merupakan data penunjang yang akan diperoleh dari studi literatur, buku, 

jurnal, artikel terkait dari majalah dan koran, situs website dan studi 

kepustakaan lainnya. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti berikut ;  

• Observasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung pada perusahaan yang dijadikan obyek atau bahan 

penelitian dan mencatat secara sistematis mengenai masalah-masalah yang 

akan diteliti. 

• Kuesioner ( Angket ), menyebarkan seperangkat pernyataan yang telah 

dipersiapkan penulis kepada pelanggan First Media secara langsung untuk 

diisi dengan sebenar-benarnya. Dalam menyusun kuesioner, peneliti 

menggunakan skala untuk mengukur variabel-variabel yang terkait dalam 

penelitian . Skala yang digunakan adalah skala likert, skala likert merupakan 

skala yang paling sering digunakan untuk mengukur variabel-variabel objek 

penelitian yang sifatnya kuantitatif. Skala ini menggunakan 5 buah kategori, 
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yaitu sangat setuju, setuju, netral atau ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak 

setuju.  

 

Adapun bobot penelitiannya : 

o Sangat setuju/puas    : Diberi skor 5 

o Setuju/puas     : Diberi skor 4 

o Netral      : Diberi skor 3 

o Tidak setuju/Tidak puas   : Diberi skor 2 

o Sangat tidak setuju/Sangat tidak puas  : Diberi skor 1 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono, 2008 ). Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi responden adalah pengguna first media internet broadband cable yang berdomisili 

di wilayah Jakarta. 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi ( Sugiyono, 

2008 ). Menurut Bentler ( 1995 ) jumlah sampel minimal yang dibutuhkan adalah jumlah 
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item pertanyaan dikalikan dengan lima. Dengan demikian, jumlah responden minimal dalam 

penelitian ini adalah 185 ( 37 pertanyaan x 5 ) responden. 

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode non probability sampling 

dengan teknik convenience sampling. Non probability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang yang tidak menggunakan pemilihan peluang dan tergantung pada 

keputusan personal dari peneliti ( Malhotra 2004 ). Convenience sampling adalah 

pengambilan sampel yang dilakukan dari pengguna first media internet broadband cable 

yang termudah untuk dihubungi serta bersedia untuk menjadi responden. 

 

3.5  Definisi Operasional Variabel 

     Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. 

Tabel Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Deskriptif Indikator Skala 

pengukuran 

Service 

Quality 

( X1 ) 

Tangible 

( X1.1 ) 

Kemampuan 

perusahaan dalam 

menunjukkan 

eksistensinya kepada 

1. Menggunakan 

peralatan yang 

terbaru. 

     ( ex: modem ) 

Skala Likert, 

1-5 
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 pihak eksternal.       

Penampilan dan 

kemampuan sarana 

dan prasarana fisik 

perusahaan dan 

keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah 

bukti nyata dari 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

pemberi 

jasa.meliputi 

fasilitas fisik, 

peralatan yang 

digunakan, dan 

penampilan 

karyawannya 

2. Fasilitas fisik 

yang terlihat 

menarik ( ex: 

desain outlet ). 

 3. Pegawai 

berpenampilan 

rapih dan sopan 

 4. Tampilan 

fasilitas fisik 

mengikuti 

perkembangan 

dari ISP lainnya. 

 

 

Reliability Kemampuan 

perusahaan untuk 

memberikan 

pelayanan sesuai 

yang dijanjikan 

secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan 

harapan pelanggan 

yang berarti 

ketepatan waktu, 

pelayanan yang 

sama untuk semua 

5. Tepat waktu. Skala Likert, 

1-5 ( X1.2 ) 6. Ketika saya 

mempunyai 

masalah, ISP 

yang digunakan 

melakukan 

perbaikan 

secepatnya. 

 7. Kecepatan 

koneksi tinggi, 

ketersediaan 

jaringan tinggi. 

 8. Pegawai 
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pelanggan, dan sikap 

simpatik 

customer service 

dari ISP yang  

digunakan, 

selalu berusaha 

untuk 

menjelaskan 

dengan cara 

yang sederhana. 

 9. Menyimpan 

rekaman data 

secara akurat. 

 Responsiveness 

( X1.3 ) 

Suatu kemauan 

untuk membantu dan 

memberikan 

pelayanan yang 

cepat dan tepat pada 

pelanggan, dengan 

penyampaian 

informasi yang jelas 

10. Memberitahu 

pelanggan 

dengan jelas 

kapan layanan 

internet akan 

berlangsung. 

Skala Likert, 

1-5 

 11. Sangat mudah 

menghubungi 

ISP yang 

digunakan ketika 

dibutuhkan. 

 12. Pegawai dari ISP 

yang digunakan 

selalu bersedia 

untuk membantu 

pelanggannya. 

 13. Pegawai 

customer service 

dari ISP yang 
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digunakan sangat 

siap untuk 

menjawab 

permintaan 

pelanggan 

dengan cepat. 

 Assurance 

( X1.4 ) 

Pengetahuan, 

kesopansantunan, 

dan kemampuan 

para pegawai 

perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa 

percaya para 

pelanggan kepada 

perusahaan. Meliputi 

komunikasi, 

kredibilitas, 

keamanan, 

kompetensi, dan 

sopan santun 

14. Kepercayaan 

pelanggan 

terhadap 

pegawai 

customer service 

dari ISP yang 

digunakan. 

Skala Likert, 

1-5 

 15. Merasa aman 

dalam 

bertransaksi 

dengan pegawai 

customer service 

dari ISP yang 

digunakan. 

 16. Pegawai 

customer service 

dari ISP yang 

digunakan, 

sopan. 

 17. Pegawai 

customer service 

dari ISP yang 

digunakan, 

mendapat 
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dukungan yang 

cukup dari 

perusahaannya 

untuk bekerja 

dengan baik 

 

 

Emphaty 

( X1.5 ) 

Memberikan 

perhatian yang tulus 

dan bersifat 

individual atau 

pribadi yang 

diberikan kepada 

para pelanggan 

dengan berupaya 

memahami 

keinginan 

konsumen. Di mana 

perusahaan 

diharapkan memiliki 

pengertian dan 

pengetahuan tentang 

pelanggan, 

memahami 

kebutuhan 

pelanggan secara 

spesifik, serta 

memiliki waktu 

pengoperasian yang 

nyaman bagi 

pelanggan. 

18. ISP  digunakan 

secara berkala 

memberi 

informasi 

mengenai hal-hal 

yang saya 

butuhkan 

mendapatkan 

layanan terbaik 

Skala Likert, 

1-5 

 19. Pegawai 

customer service 

dari ISP yang 

digunakan 

memberikan 

perhatian 

tersendiri bagi 

pelanggan 

 20. Pegawai 

customer service 

dari ISP yang 

digunakan, 

mengerti 

kebutuhan utama 

pelanggan. 

 21. ISP yang saya 
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gunakan selalu 

mengutamakan 

pelanggan. 

 22. Adanya waktu 

layanan yang 

nyaman dengan 

ISP yang 

digunakan. 

Customer 

Satisfaction 

( X2 ) 

 Kepuasan pelanggan 

juga bisa di 

definisikan sebagai 

reaksi pelanggan 

terhadap pernyataan 

pemenuhan dan 

pendapat pelanggan 

terhadap pernyataan 

yang dipenuhi.  

( Oliver, 1997 ). 

23. Perasaan senang 

dalam keputusan 

memilih 

menggunakan 

ISP yang 

digunakan. 

Skala Likert, 

1-5 

 24. Rasa percaya 

pelanggan bahwa 

pelanggan telah 

melakukan hal 

yang benar 

ketika memilih 

ISP ini. 

 25. Rasa kepuasan 

dengan ISP yang 

digunakan oleh 

pelanggan pada 

saat ini. 

Corporate 

Image 

( X3 ) 

 citra perusahaan 

dapat didefinisikan 

sebagai kesan 

keseluruhan 

26. Adanya kesan 

yang bagus 

terhadap ISP 

yang digunakan. 

Skala Likert, 

1-5 
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 terhadap perusahaan 

dalam pikiran 

publik. 

( Barrich & Kotler 

,1991 dalam Cheng 

et al. ,2008 ) 

27. Dalam 

pandangan 

pelanggan, ISP 

yang digunakan 

mempunyai citra 

yang bagus. 

 28. ISP yang 

digunakan 

mempunyai citra 

yang lebih baik 

dibanding 

dengan 

pesaingnya 

Price 

Perception 

( X4 ) 

 Dilihat dari sudut 

pandang pelanggan, 

harga atau price 

adalah sesuatu yang 

harus diberikan 

untuk mendapatkan 

suatu produk.  

Responden sering 

menghubungkan 

persepsi harga 

terhadap reasonable 

price.  

( Zeithaml, 1988 ), ( 

Ranaweera & Neely 

, 2003 ) 

 

29. Harga yang 

dibebankan oleh 

ISP yang 

digunakan 

masuk akal. 

Skala Likert, 

1-5 

 30. Harga yang 

dibebankan 

kepada 

pelanggan sesuai 

dengan layanan 

ISP yang 

diterima oleh 

pelanggan 

 31. Harga yang 

dibebankan oleh  

ISP yang 

digunakan 
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kompetitif 

Switching 

Cost 

( X5 ) 

 biaya yang timbul 

karena konsumen 

beralih dari service 

penyedia layanan 

yang lama ke 

penyedia layanan 

alternative yang lain 

dan dapat mencakup 

waktu, uang dan 

biaya psikologis. 

( Dick & Basu, 1994 

) 

32. Untuk berganti 

ke ISP lain 

memerlukan 

waktu dalam 

mencari 

informasi 

tentang ISP lain 

tersebut. 

Skala Likert, 

1-5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

33. Untuk berganti 

ke ISP lain 

memerlukan 

pengorbanan 

akumulasi 

keuntungan dari 

layanan ISP 

yang digunakan 

saat ini. 

 34. Untuk berganti 

ke ISP lain 

menimbulkan 

resiko dalam 

memilih ISP lain 

yang mungkin 

bisa tidak 

memuaskan 

pelanggan. 

 

 

Customer  Kesetiaan pelanggan 35. Pelanggan tidak Skala Likert, 
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Loyalty 

(Y) 

 

dalam konteks bisnis 

sebagai keinginan 

konsumen untuk 

berlangganan secara 

terus menerus pada 

perusahaan, 

membeli dan 

menggunakan 

produk serta jasa 

perusahaan  

berulang kali dan 

merekomendasikan 

produk perusahaan 

kepada orang lain. 

(Lovelock & Wirtz 

,2007) 

akan berpindah 

ke ISP lain 

karena ISP yang 

saya gunakan 

bernilai  

1-5 

 36. Pelanggan tetap 

akan 

menggunakan 

ISP yang 

digunakan 

pelanggan dalam 

12 bulan ke 

depan. 

 37. Pelanggan akan 

selalu 

merokemendasik

an ISP yang 

digunakan 

kepada 

seseorang yang 

meminta saran. 
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3.6  Teknik Pengolahan Data 

3.6.1  Uji Instrumen Pengumpulan data 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang 

ingin diukur. Validitas adalah “Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen 

pengukur mampu mengukur apa yang diukur.”  

Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan analisis faktor, dimulai dengan 

melihat ukuran kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin ( KMO ) harus > 0.5 yang 

menyiratkan bahwa analisis faktor cukup ( Malhotra, 2005 ). Rotasi faktor yang digunakan 

adalah prosedur varimax, yang merupakan sebuah metode rotasi ortogonal yang 

meminimumkan jumlah variabel dengan muatan yang tinggi pada sebuah faktor, sehingga 

meningkatkan kemampuan tafsir dari faktor tersebut ( Malhotra, 2005 ).  Selanjutnya dilihat 

nilai muatan faktor ( Component Matrix ) harus  > 0.5, maka data tersebut valid  ( Imam 

Ghozali, 2001 ). 

 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, maka langkah selanjutnya ialah menguji tingkat 

reliabilitas alat ukur tersebut. Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat ukur apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dapat dikatakan reliabel jika alat ukur itu stabil, 
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dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Adapun alat ukur yang tidak reliabel adalah jika alat 

ukur yang digunakan tidak tetap atau berubah-ubah dan bila alat ukur tersebut digunakan 

berkali-kali akan memberikan hasil yang tidak sama atau dengan kata lain tidak konsisten. 

Uji reliabilitas bisa dilakukan dengan menggunakan teknik cronbach alpha (Priyatno, 

2008). Menurut Sekaran dalam Priyatno ( 2008 ) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang 

baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Jika alat ukur sudah 

dinyatakan reliabel, maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran 

dalam pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliabel, maka alat ukur dan tingkat 

kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. 

 

3.6.2 Uji asumsi klasik 

1) Uji normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependent, 

variable independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. 

Untuk pengujian dengan analisis statistik dapat dilakukan dengan melihat nilai 

rasio kurtosis dan rasio skewness. 

Rasio skewness adalah nilai skewness dibagi dengan standard error skewness, 

sedangkan rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard error 

kurtosis.   

Sebagai pedoman bila rasio kurtosis dan skewness berada diantara -2 hingga +2 

maka distribusi data adalah normal ( Santoso, 2000 : 53 ). 
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2) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya model multikolinearitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang bisa digunakan untuk menguji multikolinearitas dalam model 

regresi, diantaranya: 

1 Dengan melihat nilai Varian Inflation Factor ( VIF ) pada model regresi. 

2 Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( r2 ) 

dengan nilai determinasi secara serentak, dan 

3 Dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode pertama 

dalam menguji ada atau tidaknya gejala multikolinearitas, yaitu dengan melihat 

nilai varian inflation factor pada model regresi. Menurut Santoso ( 2001 ), pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terdapat kesamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus 

dipenuhi dalam model regresi ialah tidak adanya gejala heterokedastisitas. Uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi 

variabel terikat ( ZPRED ) dengan residualnya ( SRESI ). Deteksi ada atau 
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tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( Y prediksi - Y 

sesungguhnya ) yang telah di-studentized ( Ghozali 2001 ). 

4) Uji Auto Korelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara data pada suatu waktu dengan data pada 

waktu sebelumnya. Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara 

serangkaian observasi yang diurutkan waktu ( data deretan waktu ) atau ruang ( 

cross-sectional data ). 

Uji ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan rumus: 

 

 

𝐷𝐷 −𝑊𝑊 =
∑ (𝑒𝑒𝑡𝑡𝑁𝑁
𝑡𝑡−1 − 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡) 2

∑ 𝑒𝑒𝑡𝑡2𝑁𝑁
𝑡𝑡−2

 

 

 

di mana: 

 t  = periode waktu. 

N = jumlah observasi. 

et = error pada periode t. 
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3.6.3. Analisis Regresi 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi 

service quality, customer satisfaction, corporate image, price perception dan switching cost 

terhadap customer loyalty melalui persamaan regresi seperti dibawah ini : 

 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

 
Notasi variabel sebagai berikut : 

Y  = Customer Loyalty 

a   = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

b4 = Koefisien regresi X4 

b5 = Koefisien regresi X5 

X1 = Service Quality  

X2 = Customer Satisfaction 

X3 = Corporate Image 

X4 = Price Perception  

X5 = Switching Cost 
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3.6.3.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi 

service quality terhadap customer satisfaction dan service quality terhadap corporate image 

melalui persamaan regresi di bawah ini : 

 

 

 

 

Y   = Customer Satisfaction 

Y   = Corporate Image 

a    = Konstanta 

bX = Service Quality 

 

3.6.4 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Rumus uji t adalah sebagai berikut : 

              

                                              β 

t hitung = ----------- 

                         SE (β) 

Dimana :  

β : koefisien regresi variabel independen 

 

Y’ = a + bX 
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Se (β) : standar error variabel independen 

Hipotesis uji t adalah sebagai berikut : 

• Ho : –ttabel<thitung<ttabel: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

• Ha : thitung<-thitung<ttabel atau thitung>ttabel : Ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Kriteria pengujian sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan df : n – k 

3) Uji dua sisi 

4) Kesimpulan pengujian : 

a. Apabila -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b. Apabila - t hitung < - t tabel atau + t hitung > + t tabel, maka Ho ditolak. 

 

3.6.5 Uji F 

 Selain perlu menguji apakah koefisien regresi secara individual siginifikan atau tidak 

dalam mempengaruhi variabel terikat, perlu juga diuji untuk membuktikan secara statistik 

bahwa secara keseluruhan koefisien regresi juga signifikan. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut :                 

 

                       R 2 /(k-1) 

F = -------------------------------- 

(1-R 2 ) /(n-k) 
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Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah data 

k = Jumlah variabel 

Hipotesis uji F adalah sebagai berikut : 

1) Tingkat signifikansi 0,05 

2) Derajat kebebasan untuk df pembilang : k-1 

3) Derajat kebebasan untuk df pembagi : n - k 

4) Uji satu sisi. 

Kesimpulan pengujian : 

a) Apabila F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak 

b) Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 
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BAB IV 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

4.1. Objek Penelitian 

PT. First Media Tbk  sebelumnya bernama PT. Broadband Multimedia Tbk, 

adalah perusahaan publik Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. First Media 

didirikan pada tahun 1994 dengan nama PT. Broadband Multimedia Tbk. Pada Maret 1999, 

Broadband Multimedia mulai memasarkan diri secara komersial dengan merek 

dagang Kabelvision, yang diikuti pada tahun-tahun berikutnya dengan peluncuran Digital1 

dan MyNet. 

Pada 16 Juni 2007, Broadband Multimedia mengganti namanya menjadi First Media, 

sekaligus meluncurkan identitas dan merek baru sebagai penyedia layanan "Triple Play". 

Kabelvision dan Digital1 disatukan di bawah produk HomeCable, sementara MyNet 

menjadi FastNet. Pada akhir Agustus 2007. Grup Lippo mengumumkan kucuran investasi 

sebesar $650 juta selama empat tahun kedepan kepada First Media. Kucuran dana tadi akan 

di investasikan ke berbagai layanan pengembangan konten dan belanja internet, TV kabel, 

HDTV, akses pita lebar, layanan nirkabel, fasilitas pentimpanan data, serta layanan telepon. 

Dalam kucuran dana tersebut, Grup Lippo menggandeng perusahaan Shanghai Media 

Entertainment Group ( melalui anak perusahaan STR ), Cisco, dan Motorola untuk 

pembangunan jaringan serta pembiayaan proyek tersebut.  
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First Media merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa 

layanan internet pita lebar, televisi kabel, dan komunikasi data. First Media memegang 

penuh kepemilikan saham PT Ayunda Prima Mitra yang menguasai 80% saham PT Direct 

Vision, perusahaan yang mengoperasikan jasa televisi satelit Astro Nusantara. Astro 

Nusantara sendiri tidak beroperasi lagi sejak 20 Oktober 2008. Pada tahun 2008, First Media 

memiliki sekitar 180.000 pelanggan internet dan sekitar 130.000 pelanggan televisi. 

Jaringan serat optik First Media memiliki panjang 2.597 kilometer yang tersebar di 

Jabodetabek, Surabaya, dan Bali. First Media menargetkan satu juta rumah akan terjangkau 

jaringan mereka sebelum awal 2009. First Media mencatat tingkat penetrasi pelanggan yang 

mengesankan selama tahun 2009, mencapai 38,3% pada 500.000 jaringan homes 

passed. Jaringan kabel digital First Media yang telah mencapai 500.000 homes passed 

merupakan peluang captive market tersendiri yang signifikan bagi First Media dalam 

pertumbuhannya menjadi kekuatan yang terpandang di pasar Internet yang berkembang 

pesat di Indonesia dewasa ini. Memasuki tahun 2010, First Media sangat optimistis dalam 

memandang masa depannya. Lisensi untuk mengoperasikan layanan sambungan Internet 

nirkabel dengan teknologi mutakhir, WiMax, yang diperoleh First Media pada bulan 

Nopember 2009, akan memperluas jangkauan pasar First Media tidak hanya secara 

geografis namun juga secara demografis. 

FastNet ( sebelumnya bernama MyNet ), merupakan anak perusahaan dari First Media 

sebagai  penyelenggara jasa internet melalui jaringan kabel pita lebar. FastNet memiliki 

keunggulan dalam hal harganya yang murah dibanding dengan penyelenggara jasa 

internet lainnya karena menawarkan harga yang tetap untuk layanan yang selalu menyala 

selama 1 bulan. FastNet tidak menggunakan saluran telepon dalam menyediakan akses 
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internet, tetapi menggunakan kabel pita lebar. Hal ini menyebabkan jangkauan areanya tidak 

seluas ADSL yang menggunakan saluran telepon, karena kabel pita lebar harus ditunjang 

dengan penggunaan fiber optik yang masih jarang digunakan di Indonesia. Area yang sudah 

terjangkau sampai saat ini adalah wilayah Jabotabek dan Surabaya. 

 

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

Menjadi perusahaan penyelenggara jasa Megamedia terpadu terkemuka di Indonesia 

yang mengandalkan teknologi Internet pita lebar yang kian berkembang guna menciptakan 

nilai tambah kepada para pemegang saham. Visi First Media mencakup landasan layanan 

Enam-C yang terpadu. yaitu: 

• Cable TV – Multi-Channels Interactive Televi.sion. 

• Computer – Layanan Broadband Internet. 

• Communication – Layanan Data Komunikasi. 

• Content – Konten untuk Internet dan TV. 

• Channels – Memproduksi “In-House Channel”. 

• Commerce – TV Home Shopping dan Internet E- 

Commerce. 

 

 

 

Faktor-faktor..., Merdeysa Hadiatama, Ma.-IBS, 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/Fiber_optik�
http://id.wikipedia.org/wiki/Jabotabek�
http://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya�


Misi 

• Menjadi pelopor di bidangnya 

• Mengutamakan kompetensi dan profesionalisme 

• Fokus pada pelangan 

• Menjadi pilihan utama untuk berkarir 

• Warga usaha yang bertanggung jawab  

 

Sampai dengan saat ini First Media telah memiliki 6 kantor, yaitu Kantor Cabang 

Surabaya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Barat, Tangerang, Bekasi dan Kantor Pusat 

terletak di Gatot Subroto, Jakarta. Secara lebih rinci, berikut merupakan alamat kantor pusat 

serta kantor cabang First Media Tbk. 

 

Kantor Pusat Jakarta  

Citra Graha 5th fl., Suite 401, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta 12950. 

Telp : (021) 527 8811, Fax : (021) 527 8833 

Kantor Cabang Jakarta Selatan 

Jl. RS. Fatmawati Raya Komplek, Perkantoran Duta Mas Fatmawati,Blok A1 No. 

26, Jakarta Selatan 12150. 

Telp : (021) 72784038, Fax : (021) 7256525 
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Kantor Cabang Jakarta Barat 

Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T6 No 40 

Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat 11610. 

Kantor Cabang Jakarta Utara 

Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC-7 No. 54, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. 

Telp: 021-45855070 

Kantor Cabang Tangerang 

Boulevard Gajah Mada no. 2088, Lippo Karawaci, Tangerang 15811. 

Telp : (021) 5577 7755, Fax : (021) 5577 7373, CS : (021) 2559 6000 

Kantor Cabang Bekasi 

Jl. KH Noer Alie Kav 8 No. 8, Ruko Mega Kalimalang, Bekasi 17148. 

Telp : (021) 88860728, Fax : (021) 88964294 

Kantor Cabang Surabaya 

Gd. Graha SA, Lt. 2, JL. Raya Gubeng No. 19-21, Surabaya 60281. 

Telp : (031) 502 8800, Fax : (031) 502 5522 
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4.1.2 Struktur Organisasi PT First Media Tbk 

Adapun struktur organisasi First Media Tbk yaitu: 

 Dewan Komisaris 

1. Peter F. Gontha   Presiden Komisaris 

2. Prof. Dr. Didik J. Rachbini  Komisaris Independen 

3. Rizal Ramli    Komisaris Independen 

4. Irman Gusman    Komisaris Independen 

5. Jonathan Limbong Parapak  Komisaris Independen 

6. Ferliana Suminto   Komisaris Independen 

7. Dr. Yen Hsu    Komisaris Independen 

8. Dr. Cheng Cheng Wen  Komisaris 

 Dewan Direksi  

1. Hengkie Liwanto   Presiden Direktur 

2. Irwan Djaja    Direktur 

3. Dicky Setiadi Mochtar  Direktur 

4. Harianda Noerlan   Direktur 

 Kepala Bagian 

1. Kumaran Singaram   Head of 4G Sitra WiMax 

2. Dewi Dharma Yanti   Head of Corporate Resources 

3. Victor Indajang   Head of Operation 
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4.1.3 Produk First Media 

Adapun produk First Media dikemas dalam beberapa paket sebagai berikut. 

 FastNet Express, kecepatan maksimum 1,5 Mbps, dengan harga  

Rp335.000,00 per bulan 

 FastNet SOHO, kecepatan maksimum 1.500 Kbps, dengan harga  

Rp695.000,00 per bulan (untuk pelanggan kantor/usaha kecil) 

 FastNet Premium, kecepatan maksimum 3 Mbps, dengan harga  

Rp635.000,00 per bulan 

 FastNet Professional, kecepatan maksimum 6 Mbps, dengan harga  

Rp1.235.000,00 per bulan 

 FastNet Ultimate, kecepatan maksimum 10 Mbps, dengan harga  

Rp2.035.000,00 per bulan 
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4.2.  Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden 

4.2.1.1.Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria berjumlah 120 orang atau sebesar 65% dari total responden yang berjumlah 

185 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 65 orang atau 

sebesar 35%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden pria lebih banyak 

dalam penelitian ini. 

 

65%

35%

Jenis Kelamin

Pria

Wanita
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4.2.1.2 Usia Responden 

 

 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang 

dari 20 tahun  berjumlah 16 orang atau sebesar 10% dari total responden yang berjumlah 

185 orang, responden yang berusia 21-30 tahun berjumlah 65 orang atau sebesar 40% dari 

total responden yang berjumlah 185 orang,  responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 

54 orang atau sebesar 33% dari total responden yang berjumlah 185 orang, sedangkan 

responden yang berusia lebih dari 40 tahun berjumlah 28 orang atau sebesar 17% dari total 

responden yang berjumlah 185 orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas 

responden yang berusia 21-30 tahun lebih banyak dalam penelitian ini.  
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4.2.1.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan 

akhir SMU berjumlah 68 orang atau sebesar 36% dari total responden yang berjumlah 185 

orang, responden yang berpendidikan akhir D3 berjumlah 32 orang atau sebesar 17% dari 

total responden yang berjumlah 185 orang, responden yang berpendidikan akhir S1 

berjumlah 48 orang atau sebesar 25% dari total responden yang berjumlah 185 orang, 

responden yang berpendidikan akhir S2 berjumlah 26 orang atau sebesar 14% dari total 

responden yang berjumlah 185 orang, responden yang berpendidikan akhir selain SMU, D3, 

S1 dan S2 berjumlah 16 orang atau sebesar 8% dari total responden yang berjumlah 185 

orang. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden yang berpendidikan akhir 

SMU lebih banyak dalam penilitian ini. 
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4.2.1.4 Pekerjaan Responden 

 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang bekerja sebagai 

pelajar atau mahasiswa berjumlah 72 orang atau sebesar 37% dari total responden yang 

berjumlah 185 orang, berstatus sebagai pegawai negeri berjumlah 52 orang atau sebesar 

29% dari total responden yang berjumlah 185 orang, berstatus sebagai pegawai swasta 

berjumlah 42 orang atau sebesar 22% dari total responden yang berjumlah 185 orang, 

berstatus diluar pelajar atau mahasiswa, pegawai negeri dan pegawai swasta berjumlah 24 

orang atau sebesar 12% dari total responden yang berjumlah 185 orang. Dari data tersebut 

disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai pelajar atau mahasiswa lebih 

banyak dalam penelitian ini. 
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4.2.1.5 Penghasilan Responden 

 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,-  berjumlah 10 orang atau sebesar 5% dari total 

responden yang berjumlah 185 orang, responden yang memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,-  

s/d Rp. 2.000.000,- berjumlah 85 orang atau sebesar 46% dari total responden yang 

berjumlah 185 orang, responden yang memiliki penghasilan Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 

3.000.000,- berjumlah 68 orang atau sebesar 37% dari total responden yang berjumlah 185 

orang, responden yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000,- berjumlah 22 orang 

atau sebesar 12% dari total responden yang berjumlah 185 orang. Dari data tersebut 

disimpulkan bahwa mayoritas responden berpenghasilan Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- 

lebih banyak dalam penelitian ini. 
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4.2.2  Uji Validitas Dan Reliabilitas Pre-Test 

Penelitian terlebih dulu dilakukan melalui pretest dengan menyebarkan 30 kuesioner. 

Pretest digunakan untuk menguji apakah seluruh pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

layak untuk di proses lebih lanjut. Selain itu, pretest digunakan untuk mengetahui apakah 

penggunaan kata-kata, desain, dan susunan kuesioner telah sesuai dan mudah dipahami oleh 

responden. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabel yang ada. 

4.2.2.1 Uji Validitas Pre-Test 

Analisis validitas data Pre-Test pada penelitian ini dimulai dengan melihat ukuran 

kecukupan sampling Kaiser-Meyer-Olkin ( KMO ) harus > 0.5 yang menyiratkan bahwa 

analisis faktor cukup ( Malhotra, 2005 ).  Selanjutnya dilihat nilai muatan faktor ( factor 

loading atau Component Matrix ) harus  > 0.60 atau > 0.50, maka data tersebut valid ( Imam 

Ghozali, 2001 ). Berikut tabel hasil pengolahan data yang diolah dengan program SPSS 

versi 13 pada komputer: 

Tabel: 4.2.2.1 Validitas Instrumen Penelitian Pre-Test 

Variabel Pernyataan KMO 
Component 

Matrix 
Keterangan 

X1 

1 

.804 

.848 Valid 

2 .890 Valid 

3 .802 Valid 

4 .921 Valid 
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X2 

5 

.713 

.781 Valid 

6 .826 Valid 

7 .706 Valid 

8 .817 Valid 

9 .874 Valid 

 

X3 

10 

.794 

.891 Valid 

11 .880 Valid 

12 .920 Valid 

13 .816 Valid 

 

X4 

14 

.816 

.811 Valid 

15 .831 Valid 

16 .892 Valid 

17 .926 Valid 

 

X5 

18 

.804 

.869 Valid 

19 .832 Valid 

20 .846 Valid 

21 .815 Valid 

22 .908 Valid 
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X6 

23 

.712 

.870 Valid 

24 .890 Valid 

25 .837 Valid 

 

X7 

26 

.716 

.856 Valid 

27 .874 Valid 

28 .845 Valid 

 

X8 

29 

.712 

.883 Valid 

30 .831 Valid 

31 .874 Valid 

 

X9 

32 

.743 

.915 Valid 

33 .908 Valid 

34 .888 Valid 

 

Y1 

35 

.682 

.820 Valid 

36 .909 Valid 

37 .858 Valid 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai KMO untuk setiap variabel yang 

diuji adalah > 0,5 dan untuk setiap instrumen pernyataan yang diuji memiliki nilai 

compenent matrix yang > 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh 

instrumen penelitian pada tahap pre-test adalah valid.  

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Tabel: 4.2.2.2 Reliabilitas Instrumen Penelitian Pre-Test 

Variabel Cronbach Alpha  
N of 

Items 

X1 .888 4 

X2 .860 5 

X3 .897 4 

X4 .887 4 

X4 .907 5 

X5 .833 3 

X6 .821 3 

X7 .828 3 

X8 .887 3 

Y1 .828 3 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 15, dapat diketahui 

Cronbach Alpha untuk masing-masing variabel adalah > 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 
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setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel, dan dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

4.3      Uji Asumsi klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependent,variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati nomal. Uji yang 

digunakan adalah dengan menggunakan uji statistik kurtosis & skewness, dimana bila rasio 

kurtosis dan skewness berada diantara -2 hingga +2 maka distribusi data adalah normal ( 

Santoso, 2000 : 53 ). 

Descriptive Statistics 
 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic 

Std. 
Error 

Unstandardized 
Residual 30 -.074 .427 -.950 .833 

Valid N 
(listwise) 30     

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

 
 

Tabel 4.3.1 

                                                    Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Rasio Skewness Rasio Kurtosis 

- 0,173 - 1,140 
Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

 

Faktor-faktor..., Merdeysa Hadiatama, Ma.-IBS, 2011



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio skewness dan rasio kurtosis 

berada diantara -2 hingga +2. Ini menunjukkan bahwa distribusi data dikatakan normal. 

 

4.3.2    Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independent 

dalam model regresi. multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat nilai inflation factor ( VIF ) pada model regresi. Menurut Santoso ( 2001 ), pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Begitu pula sebaliknya jika nilai VIF 

berada di bawah 5 maka variabel tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. Hasil 

perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini : 

 

Tabel 4.3.2 

Uji Multikolinearitas 

 

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti 

Coefficientsa

-2.336 1.133 -2.062 .041
.066 .019 .251 3.516 .001 .465 2.152
.149 .060 .172 2.480 .014 .495 2.020
.047 .072 .044 .647 .519 .509 1.966
.030 .080 .026 .370 .712 .485 2.062
.390 .072 .397 5.449 .000 .448 2.235

(Constant)
Service Quality
Customer Satis fact ion
Corporate Image
Price Perception
Switching Cost

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statist ics

Dependent  Variable: Customer Loyaltya. 
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  Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai inflation factor ( VIF ) pada model 

regresi tidak ada yang berada diatas 5 ( ≤  5 ). Ini menunjukan bahwa diantara variabel 

tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas. 

 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

 

Tabel 4.3.3 

Uji Heterokedasitas 

 

                  Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti 
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Dari grafik scatter plot pada Customer Loyalty tampak titik-titik tidak membentuk suatu 

pola tertentu. Diagram pencar di atas ternyata tidak membentuk pola tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas 

sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi Customer Loyalty 

berdasarkan masukan variabel bebas. 

 

4.3.4 Uji Auto Korelasi 

     Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regersi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah Uji Durbin-

Watson. 

Tabel 4.3.4.1 

Uji Auto Korelasi 

 

          Sumber: data primer yang diolah peneliti 

Model Summaryb

.758a .575 .563 1.503 1.596
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predic tors:  (Constant),  Switching Cost , Customer Satis fact ion,
Corporate Image, Price Perception,  Service Quality

a. 

Dependent  Variable: Customer Loyaltyb. 
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Tabel 4.3.4.2 

Uji Auto Korelasi 

 

Tabel untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin Watson 

 

Tolak H0, berarti 
ada autokorelasi 
positif 

Tidak  dapat 
ditentukan 

Tidak menolak H0, berarti 
tidak ada autokorelasi 

Tidak  dapat 
ditentukan 

Tolak H0, berarti 
ada autokorelasi 
negatif 

 

 

Sumber:  Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, 2007 UPP STIM YKPN 

 

     Pada uji ini dapat dilihat pada tabel Model Summary di model 1 yang  nilai DWnya 

menunjukkan 1,596.  yang berarti Terima Ho, tidak ada korelasi serial (tidak ada 

autokorelasi) karena DW terletak diantara 1,54 dan 2,46. 

     Berdasarkan aturan berikut ini :  

Ho : tidak ada korelasi serial 

H1 : ada korelasi serial 

 

 

 

0 dL 

 

dU 

 

4-dU 

 

4-dL 

 

4 2 
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4.4.  Pembahasan Model Persamaan Regresi 

4.4.1  Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan peneliti untuk mengukur pengaruh antara variabel 

Service quality ( X1 ), Customer Satisfaction ( X2 ), Corporate Image ( X3 ), Price 

Perception ( X4 ) dan Switching Cost ( X5 ) sebagai variabel independent terhadap 

Customer Loyalty ( Y ) sebagai variabel dependent. 

      Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka penulis dapat membuat suatu model 

persamaan regresi, sebagai berikut : 

Tabel 4.4.1 

Model persamaan regresi 

 

Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

Ŷ = -2,336 + 0,066X1 + 0,149X2+ 0,047X3+ 0,030X4+ 0,390X5 

Coefficientsa

-2.336 1.133 -2.062 .041
.066 .019 .251 3.516 .001 .465 2.152
.149 .060 .172 2.480 .014 .495 2.020
.047 .072 .044 .647 .519 .509 1.966
.030 .080 .026 .370 .712 .485 2.062
.390 .072 .397 5.449 .000 .448 2.235

(Constant)
Service Quality
Customer Satis fact ion
Corporate Image
Price Perception
Switching Cost

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statist ics

Dependent  Variable: Customer Loyaltya. 
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dimana 

Ŷ =  Customer Loyalty 

X1 =  Service Quality 

X2 =  Customer Satisfaction 

X3 =  Corporate Image 

X4 =  Price Perception 

X5 =  Switching Cost 

Konstanta sebesar -2.336 menyatakan bahwa jika tidak ada service quality, customer 

satisfaction, corporate image, price perception dan switching cost, maka customer loyalty 

akan menurun sebesar -2.336 

Koefisien regresi  service quality sebesar 0,066 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

satuan dari service quality akan meningkatkan customer loyalty sebesar 0,066. 

Koefisien regresi  customer satisfaction sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 satuan dari service quality akan meningkatkan customer loyalty sebesar 

0,149. 

Koefisien regresi  corporate image sebesar 0,047 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1 satuan dari service quality akan meningkatkan customer loyalty sebesar 0,047. 

Koefisien regresi  price perception sebesar 0,030 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1 satuan dari service quality akan meningkatkan customer loyalty sebesar 0,030. 
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Koefisien regresi  switching cost sebesar 0,390 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

satuan dari service quality akan meningkatkan customer loyalty sebesar 0,390. 

 

4.4.2   Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan seberapa besar pengaruh atau kontribusi 

service quality terhadap customer satisfaction dan service quality terhadap corporate image. 

    Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka penulis dapat membuat 2 model 

persamaan regresi, dimana model persamaan regresi tersebut adalah: 

 

        a. Service quality terhadap customer satisfaction 

Tabel 4.4.2.a 

 

         Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Y’ = a + bX 

                                               Ŷ = -4,794 + 0,184X 

Coefficientsa

-4.794 1.485 -3.228 .001
.184 .018 .608 10.356 .000

(Constant)
Service Quality

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig.

Dependent  Variable: Customer Satis fact iona. 

Faktor-faktor..., Merdeysa Hadiatama, Ma.-IBS, 2011



  dimana : 

         Y’ = Customer Satisfaction 

          X  = Service Quality  

Konstanta sebesar -4.794 menyatakan bahwa jika tidak ada service quality maka 

customer satisfaction akan menurun sebesar -4.794 

Koefisien regresi  service quality sebesar 0,184 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

satuan dari service quality akan meningkatkan customer satisfaction sebesar 0,184. 

 

        b. Sevice quality terhadap corporate image 

Tabel 4.4.2 b 

 

        Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Y’ = a + bX 

                                            Ŷ  = -2,239 + 0,149X 

dimana : 

Coefficientsa

-2.239 1.235 -1.813 .071
.149 .015 .597 10.067 .000

(Constant)
Service Quality

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig.

Dependent  Variable: Corporate Imagea. 
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         Y’ = Corporate Image 

          X  = Service Quality  

Konstanta sebesar -2.239 menyatakan bahwa jika tidak ada service quality maka 

corporate image akan menurun sebesar -2.239. 

 Koefisien regresi  service quality sebesar 0,149 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 satuan dari service quality akan meningkatkan corporate image sebesar 

0,149. 

 

4.4.3  Uji t ( Parsial ) 

      Uji t berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi ( b ), yaitu apakah variabel 

independen ( X ) berpengaruh secara nyata atau tidak. 

Tabel 4.4.3  

Uji t ( Parsial ) 

 

Coefficientsa

-2.336 1.133 -2.062 .041
.066 .019 .251 3.516 .001 .465 2.152
.149 .060 .172 2.480 .014 .495 2.020
.047 .072 .044 .647 .519 .509 1.966
.030 .080 .026 .370 .712 .485 2.062
.390 .072 .397 5.449 .000 .448 2.235

(Constant)
Service Quality
Customer Satis fact ion
Corporate Image
Price Perception
Switching Cost

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coeffic ients

Beta

Standardized
Coeffic ients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity
Statist ics

Dependent  Variable: Customer Loyaltya. 
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Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Hipotesa : 

Ho1: Service Quality tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ha1: Service Quality berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ho2: Customer Satisfaction tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ha2: Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ho3: Corporate Image tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ha3: Corporate Image berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ho4: Price Perception tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ha4: Price Perception berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

 

Ho5: Switching Cost tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Ha5: Switching Cost berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

 

Pengambilan Keputusan 

• Jika –ttabel<thitung<ttabel maka Ho diterima 

• Jika thitung<-thitung<ttabel atau thitung>ttabel maka Ho ditolak 
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• ttabel dilihat dengan derajat bebas = n – k  

n =  jumlah sampel, dalam hal ini bernilai 185 

k =  jumlah variabel yang digunakan. Dalam hal ini bernilai 6 

sehingga derajat bebasnya adalah 179 (185-6). Oleh karena  uji t yang dilakukan 

adalah uji 2 arah maka yang dibaca adalah t (½ 0,05) atau t 0,025. 

 

• ttabel  =  1,97 

• thitung (X1) =  3,516 

• thitung (X2) =  2,480 

• thitung (X3) =  0,647 

• thitung (X4) =  0,370 

• thitung (X5) =  5,449 

 

       Maka berdasarkan perhitungan diatas dalam variabel service quality ( X1 ) thitung>ttabel 

maka Ho ditolak, artinya service quality berpengaruh secara nyata ( signifikan ) terhadap 

customer loyalty. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unstandardized coefficients Beta 

service quality sebesar 0,066 menunjukkan bahwa variable service quality berpengaruh 

signifikan sebesar 6,6% terhadap customer loyalty. 

       Berdasarkan perhitungan di atas dalam variabel customer satisfaction ( X2 ) thitung>ttabel 

maka Ho ditolak, artinya customer satisfaction berpengaruh secara nyata ( signifikan ) 

terhadap customer loyalty. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unstandardized coefficients 
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Beta customer satisfaction sebesar 0,149 menunjukkan bahwa variable customer 

satisfaction berpengaruh signifikan sebesar 14,9% terhadap customer loyalty.  

       Berdasarkan perhitungan di atas dalam variabel corporate image ( X3 ) thitung<ttabel maka 

Ho diterima, artinya corporate image berpengaruh secara tidak nyata ( tidak signifikan ) 

terhadap customer loyalty. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unstandardized coefficients 

Beta corporate image sebesar 0,047 menunjukkan bahwa variable corporate image 

berpengaruh signifikan sebesar 4,7% terhadap customer loyalty.  

       Berdasarkan perhitungan di atas dalam variabel price perception ( X4 ) thitung<ttabel maka 

Ho diterima, artinya price perception berpengaruh secara tidak nyata ( tidak signifikan ) 

terhadap customer loyalty. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unstandardized coefficients 

Beta price perception sebesar 0,030 menunjukkan bahwa variable price perception 

berpengaruh signifikan sebesar 3% terhadap customer loyalty.  

       Berdasarkan perhitungan di atas dalam variabel switching cost ( X5 ) thitung>ttabel maka 

Ho ditolak, artinya switching cost berpengaruh secara nyata ( signifikan ) terhadap customer 

loyalty. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unstandardized coefficients Beta switching 

cost sebesar 0,390 menunjukkan bahwa variable switching cost berpengaruh signifikan 

sebesar 39% terhadap customer loyalty.  

 

4.4.4   Uji F ( Simultan ) 

       Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan, persepsi harga, citra perusahaan dan biaya peralihan terhadap customer 
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loyalty secara bersamaan dengan melihat signifikansi yang ada pada table ANNOVA. 

Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh signifikan secara 

bersama-sama namun apabila F hitung < F tabel maka Ho tidak dapat ditolak artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. Hasil pengolahan data dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

 

 

Hipotesis: 

Ho = Service Quality, Customer Satisfaction, Corporate Image, Price Perception dan 

Switching Cost tidak berpengaruh signifikan terhadap Customer loyalty. 

Ha = Service Quality, Customer Satisfaction, Corporate Image, Price Perception dan 

Switching Cost berpengaruh signifikan terhadap Customer loyalty. 

Tabel 4.4.4  

Hasil Uji F ( Simultan ) 

 

ANOVA b 

547.750 5 109.550 48.486 .000 a 
404.434 179 2.259 
952.184 184 

Regression 
Residual 
Total 

Model 
1 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), Switching Cost , Customer Satisfaction, Corporate Image, 
Price Perception, Service Quality 

a.  

Dependent Variable: Customer Loyalty b.  
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Sumber: Data primer yang diolah peneliti 

Fhitung = 48,486 

Ftabel dilihat pada: 

• taraf signifikansi 5% 

• df pembilang = jumlah variabel – 1 = ( 6 – 1) = 5   

• df penyebut = jumlah data – jumlah variabel = (185 – 6) = 179 

       Ftabel = 2,27 

        Oleh karena Fhitung>Ftabel  (48,486 > 2,27 ) maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

adanya pengaruh variabel service quality, customer satisfaction, corporate image, price 

perception dan switching cost terhadap customer loyalty secara bersamaan.  

 

4.4.5  Analisis Koefisien Determinasi ( Adjusted R2 ) 

 

 Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,563 yang berarti bahwa 

customer loyalty konsumen PT. First Media di Jakarta dipengaruhi oleh variabel service 

quality, customer satisfaction, corporate image, price perception dan switching cost yaitu 

sebesar 56.3% sedangkan sisanya oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian. 

Model Summaryb

.758a .575 .563 1.503 1.596
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predic tors:  (Constant),  Switching Cost , Customer Satis fact ion,
Corporate Image, Price Perception,  Service Quality

a. 

Dependent  Variable: Customer Loyaltyb. 
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4.5  Kesesuaian dengan Landasan Teori 

1. Pada hasil uji regresi berganda pada penelitian ini untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh positif antara service quality, customer satisfaction, corporate 

image, price perception dan switching cost terhadap customer loyalty. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara service quality, 

customer satisfaction, corporate image, price perception dan switching cost 

terhadap customer loyalty. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Cheng et al dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan positif antara service 

quality, customer satisfaction, corporate image, price perception dan switching 

cost terhadap customer loyalty. 

2. Pada hasil uji regresi linear sederhana pada penelitian ini untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh positif antara service quality terhadap corporate image 

dan apakah terdapat pengaruh positif antara service quality terhadap customer 

satisfaction. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara service quality terhadap corporate image dan service quality 

terhadap customer satisfaction. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Cheng et al dalam penelitiannya bahwa terdapat hubungan positif antara 

service quality terhadap corporate image dan service quality terhadap customer 

satisfaction. 

3. Pada hasil uji T yang telah dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui 

adanya pengaruh antara service quality, customer satisfaction, corporate image, 

price perception dan switching cost secara parsial terhadap customer loyalty. 
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Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hanya variabel service quality, 

customer satisfaction dan switching cost yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu customer loyalty, sedangkan variabel corporate 

image dan price perception tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen customer loyalty. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cheng et al bahwa variabel corporate image dan service quality 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen customer 

loyalty. 

 

4.6  Implikasi Manajerial 

 Dari hasil data penelitian ini peneliti mendapatkan hasil dan kesimpulan dari hasil output 

yang telah di olah melalui metode-metode statistik yang berdasarkan teori-teori yang penulis 

cantumkan. Kesimpulan hasil dari output sebagai berikut: 

 Pada penelitian uji T yang menyatakan adanya pengaruh antara service quality, customer 

satisfaction, corporate image, price perception dan switching cost secara parsial terhadap 

customer loyalty menyatakan bahwa hanya variabel service quality, customer satisfaction 

dan switching cost yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

yaitu Customer Loyalty, sedangkan variabel corporate image dan price perception tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Customer Loyalty.  

 

Faktor-faktor..., Merdeysa Hadiatama, Ma.-IBS, 2011



Diketahui dari tiga indikator terdapat satu pertanyaan yang nilai rata-ratanya dibawah 

nilai rata-rata total variabel  Switching Cost.                                          

Rata-rata Variabel Switching Cost 

Tabel 4.6.1 

 Average Value Switching Cost 

 

     Dari tabel diatas indikator yang paling rendah adalah “Untuk berganti ke ISP lain 

menimbulkan  resiko dalam memilih ISP lain yang mungkin bisa tidak memuaskan”. 

Sehingga, First Media dapat melakukan inovasi-inovasi yang dapat menarik pelanggan, agar 

pelanggan merasakan hambatan dalam berpindah ke penyedia layanan lain seperti 

munculnya biaya pencarian, biaya transaksi, biaya untuk belajar, kehilangan diskon 

pelanggan setia, kebiasaan pelanggan, biaya emosional dan upaya kognitif. 

Pernyataan Rangking Mean 

• Untuk berganti ke ISP lain memerlukan waktu dalam mencari 
informasi tentang ISP lain tersebut. 

1 
3.7 

• Untuk berganti ke ISP lain memerlukan pengorbanan 
akumulasi keuntungan dari layanan ISP yang saya gunakan 
saat ini. 

2 

 

3.6 

 

• Untuk berganti ke ISP lain menimbulkan  resiko dalam 
memilih ISP lain yang mungkin bisa tidak memuaskan saya. 

3 
3.3 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan dari ISP Firstmedia memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna ISP First Media. 

2. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap citra perusahaan   pada  ISP 

First Media. 

3. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif  dan signfikan terhadap customer 

loyalty  pada ISP First Media. 

4. Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

loyalty pada ISP First Media. 

5. Persepsi harga tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

loyalty ISP First Media. 

6. Citra perusahaan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap customer 

loyalty dari ISP First Media. 

7. Biaya peralihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty 

pada ISP First Media. 

8. Kualitas pelayanan, citra perusahaan, kepuasan pelanggan, biaya peralihan, persepsi 

harga memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap customer loyalty. 
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9. Faktor yang paling berpengaruh pada loyalitas pelanggan ISP First Media adalah 

switching cost. 

 

5.2 Saran 

       Berdasarkan implikasi manajerial yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menyusun saran bagi perusahaan adalah melakukan inovasi-inovasi yang 

dapat menarik pelanggan, agar pelanggan merasakan hambatan dalam berpindah ke 

penyedia layanan lain seperti munculnya biaya pencarian, biaya transaksi, biaya untuk 

belajar, kehilangan diskon pelanggan setia, kebiasaan pelanggan, biaya emosional dan upaya 

kognitif. 
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