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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to identify the option of students about the perception of 

service quality. In this research, the student’s option is measured by reliability, 

responsiveness, competence, acces, courtesy, communication, credibility, security, 

understanding/knowing the customer, and tangibles. 

 

The method of collecting data was done by surveying respondent of Indonesia 

Banking School student. The amount of sample were 100 respondents. Data analysis method 

of this research used validity, reliability, normality and analysis of descriptive with SPSS 

version 17. 

 

The result shows that all the dimension of reliability, responsiveness, competence, 

acces, courtesy, communication, credibility, security, understanding/knowing the 

customer, and tangibles are significant to the perception of service quality. But the most 

factor of perception that have most significant are reliability and responsive. 

 

Keywords: reliability, responsiveness, competence, acces, courtesy, communication, 

credibility, security, understanding/knowing the customer, and tangibles. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat. Penggunaan 

telepon selular, atau lebih dikenal dengan sebutan ponsel, semakin meningkat. Jika pada 

awal pemunculannya telepon selular dianggap sebagai suatu barang mewah dan hanya 

mampu dijangkau oleh kalangan tertentu saja, maka saat ini penggunaan telepon selular 

semakin meluas di berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan pebisnis saja, namun juga di 

kalangan umum, termasuk kini di kalangan anak muda. Kebutuhan telepon selular kini 

semakin dirasakan penting sebagai barang yang sangatdiperlukan untuk kelancaran 

komunikasi. 

 Perkembangan alat telekomunikasi saat ini, sangat membawa pengaruh yang 

besar bagi gaya hidup masyarakat saat ini. Ketepatan dan kecepatan dalam 

menyampaikan informasi, sudah bukan menjadi satu-satunya kebutuhan utama 

masyarakat dewasa ini dari sebuah alat telekomunikasi. Kebutuhan masyarakat modern 

saat ini juga semakin luas lingkupnya, sehingga diperlukan suatu alat telekomunikasi 

yang juga dapat mendukung segala aktivitas mereka dimana pun dan kapan pun. Hal ini 

mendorong berbagai produsen ponsel untuk mengembangkan berbagai ponsel pintar, 

yang dapat memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Salah satunya 

adalah blackberry yang dikembangkan oleh produsen asal Kanada. 

 BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh perusahaan Kanada, 

Research In Motion (RIM). Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan 

data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. 
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BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember 2004 

oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Perusahaan Starhub merupakan 

pengejewantahan dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry. Di Indonesia, 

Starhub menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis mengenai instalasi 

BlackBerry melalui operator Indosat. Indosat menyediakan layanan BlackBerry Internet 

Service dan BlackBerry Enterprise Server.Pasar BlackBerry kemudian diramaikan oleh 

dua operator besar lainnya di tanah air yakni Excelkomdan Telkomsel. 

 Research in Motion (RIM) selaku produsen BlackBerry mengklaim ponsel 

cerdasnya laku keras di Indonesia denganpertumbuhan 494% pada 2008 lalu. Bahkan 

Research in Motion (RIM) berhasil menambah 4,9 juta pelanggan BlackBerry selama 

kuartal 4 tahun fiskal 2010 (detikinet.com). 

 Blackberry secara global diperuntukan bagi kalangan pebisnis yang memiliki 

mobilitas tinggi dan memerlukan suatu alat pendukung untuk aktivitas yang dijalaninya 

kapan pun dan dimana pun mereka berada. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai fitur 

yang tertanam di dalam perangkat blackberry dan melalui press release yang 

menyebutkan bahwa perangkat yang mereka produksi ini difokuskan untuk kalangan 

professional. 

 Produk yang menjadi andalan utama dan membuat BlackBerry digemari di pasar 

adalah surel gegas (push e-mail). Produk ini mendapat sebutan surel gegaskarena seluruh 

surel baru, daftar kontak, dan informasi jadwal (calendar)“didorong” masuk ke dalam 

BlackBerry secara otomatis. Seperti yang telah disebutkan mengenai keunggulan dari 

BlackBerry, yaitu push e-mail. Dengan push e-mail semua e-mail masuk dapat diteruskan 

langsung keponsel. E-mail juga sudah mengalami proses kompresi dan scandi server 
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BlackBerry sehingga aman dari virus. Lampiran file berupa dokumen Microsoft Office 

dan PDFdapat dibuka dengan mudah. Sebuah e-mail berukuran 1 MB, jika diterima 

melalui push e-mail dapat menjadi 10 kb dengan isi yang tetap. 

 Pengguna tidak perlu mengakses internet terlebih dulu dan membuka satu persatu 

surel yang masuk, atau pemeriksaan surel baru. Hal ini dimungkinkan karena pengguna 

akan terhubung secara terus-menerus dengan dunia maya melalui jaringan telepon seluler 

yang tersedia. Alat penyimpanan juga memungkinkan para pengguna untuk mengakses 

data yang sampai ketika berada di luar layanan jangkauan nirkabel. Begitu pengguna 

terhubung lagi, BlackBerry Enterprise Serverakanmenyampaikan data terbaru yang 

masuk. 

 Kelebihan lainnya adalah kemampuan BlackBerry yang dapat menampung email 

hingga puluhan ribu tanpa ada risiko hang asalkan masih ada memori tersisa. BlackBerry 

juga bisa digunakan untuk chatting. Mirip dengan Yahoo Messenger,namun dilakukan 

melalui jaringan BlackBerry dengan memasukan nomor identitas, yang di sebut dengan 

BlackBerry Messenger (BBM). Semua layanan BlackBerry inidikenal sangat aman baik 

e-mail, chatting, maupun browsing. Untuk browsing internet, data-data dari website 

sudah dikompresi sehingga lebih cepat dibuka. Fasilitas lain yang menjadi andalan 

BlackBerry adalah pesan instan. Yahoo Messenger, Google Talk dan Skype kini telah 

menjadi rekanan dengan BlackBerry, begitu pula dengan jejaring sosial seperti Twitter 

dan Facebook. Teknologi terkini memang memungkinkan kita untuk “mengobrol” 

(chatting) di internet melalui telepon genggam dan Personal Digital Assistant (PDA). 

Tetapi yang berbeda padaBlackBerry adalah proses instalasi lengkap yang bisa 

dilakukannya melalui jaringan nirkabel. 
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 Dengan menyadari pentingnya kepuasan konsumen bagi pencapaian tujuan 

perusahaan, BlackBerry terus memperkuat ekuitas mereknya. Guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat (brand awareness) terhadap merek BlackBerry di Indonesia, 

BlackBerry kerap kali memunculkan iklannya di media massa untuk memperkenalkan 

produk baru mereka, sehingga logo dari BlackBerry pun sudah tidak asing lagi di 

kalangan masyarakat.Handset yang sangat fungsional dan desainnya yang menawan, 

selain dapat digunakan untuk berbisnis, juga dapat digunakan untuk hiburan atau lifestyle, 

terdapat banyak sekali fitur-fitur yang dipasang di dalam handset ini untuk 

menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen, seperti kamera, Wi-Fi, GPS dan 

BlackBerry map, dan lain-lain, diharapkan mampu menciptakan kepuasan konsumen 

smartphone merek BlackBerry. 

 Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis 

faktor-faktor kepuasan terhadap pengguna blackberry oleh mahasiswa  Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS), oleh karena itu penulis melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN 

PENGGUNA BLACKBERRY DI KAMPUS STIE INDONESIA BANKING 

SCHOOL”. 

 

 

 

 

 

 

 Analisis Persepsi..., Arif Tegar Yudha, Ak.-Ibs, 2013 
 



 
 

 
5 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

 “bagaimana persepsi mahasiswa STIE Indonesia Bnking School terhadap kualitas 

pelayanan Blackberry?” 

   

1. 3 Pembatasan Masalah 

 Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti, penulis hanya 

akan meneliti: 

  “Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE 

IBS) yaitu angkatan 2007 sampai 2012 akuntansi maupun manajemen.Pemilihan 

tersebut menjadi populasi penelitian karena hampir sebagian besar mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) 

menggunakan handphone blackberry, diharapkan dapat mengetahui bagaimana 

persepsi terhadap kualitas pelayanan Blackberry”. 

 

1. 4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk : 

“untuk mengetahui dan menganalsis bagaimana persepsi kualitas pelayanan 

blackberry kepada mahasiswa STIE Indonesia Banking School?”. 
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1. 5 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan 

Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui persepsi apa saja 

dari konsumen pengguna blackberry terhadap kualitas pelayanan. Setelah itu, 

hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pengembangan yang lebih kreatif 

dan lebih inovatif untuk membuat konsumen lebih puas dan loyal. 

2. Akademisi 

Menambah ilmu pengetahuan tentang efektivitas persepsi konsumen terhadap 

kualitas pelayanan, bagi para pembaca dan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 3. Penulis 

Sebagai sarana penerapan teori selama berada di bangku kuliah dengan 

membandingkan ilmu tersebut dengan ilmu pengetahuan yang didapat langsung di 

lapangan pada masa penelitian khususnya yang berkaitan dengan persepsi kualitas 

pelayanan. 
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 1.6 Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

 BAB 1 PENDAHULUAN  

  Bab 1 ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

 BAB 2 LANDASAN TEORITIS  

  Bab 2 ini menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, 

penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. 

 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

  Bab 3 ini berisikan jenis dan desain penelitian, metode pengumpulan data, 

teknik analisa data, dan definisi operasional variabel 

 BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

  Bab 4 ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data dan 

pembahasan dari masalah yang telah diungkapkan diatas. 

 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  

   Bab 5 ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

hasil dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang diperlukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 Analisis Persepsi..., Arif Tegar Yudha, Ak.-Ibs, 2013 
 



 
 

 
8 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORI 

  

2. 1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran memiliki beberapa definisi, Philip Kotler (2009) mendefinisikan 

pemasaran sebagai suatu proses social yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

Menurut DavidJoseph dan Toni McBurnie pemasaran merupakan total filsafat 

manajemen,pemasaran jauh dari sekedar penjualan ataupun promosi, dampaknya harus 

bekerja seperti yang perusahaan inginkan untuk memahami apa yang konsumen inginkan. 

 

2. 1. 2 Pengertian Produk 

 Menurut Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2009), memberikan definisi tentang 

produk sebagai berikut, “ produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam 

pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

suatu keinginan / semua kebutuhan “. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang 

fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, property, organisasi, dan 

gagasan.Sedangkan menurut Wiliam. J Stanton yang diterjemahkan oleh Juliadi (2003), 

memberikan definisi produk sebagai berikut, “ produk adalah sekumpulan atribut yang 

nyata dan tidak nyata di dalamnya suatu tercangkup oleh warna, harga, kemasan, plastic, 

pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin diterima oleh pembeli 

sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya “.  
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 2. 1. 3 Definisi Kualitas Jasa 

 Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan sertaketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Wyckof dalam Fandi Tjiptono (2008), kualitas jasa adalah tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Definisi kualitas jasa yanglain adalah pandangan konsumen tentang 

perbandingan antara harapan dengan kenyataan yang diperoleh dan pelayanan (Gaetano 

dalam Dwi HaryonoWiratno, 1998). 

 

2. 1. 4 Dimensi Kualitas Jasa 

 Ada delapan dimensi kualitas produk yang dikembangkan dan dapat digunakan 

sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis (Garvin dalam Krajewski et.al, 

1996). Kedelapan dimensi tersebut adalah(contoh produk mobil): 

1. Kinerja (performance) karakteristik pokok dari produk misalnya kecepatan, konsumsi 

bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan 

dalam mengemudi, dan sebagainya,. 

2. Ciri — ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap, misalnyakelangkapan interior dan eksterior seperti dashboard, AC, sound 

system, door lock system, power steering, dansebagainya. 

3. Kehandalah (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau 

gagal dipakai, misalnya alat rontgen tidak set mg rusak. 

 Analisis Persepsi..., Arif Tegar Yudha, Ak.-Ibs, 2013 
 



 
 

 
10 

 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karateristik desain dan operasi 

memenuhin standar yang telah. ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan 

dan emisi terpenuhi. 

5. Daya tahan, berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat digunakan. Dimensi ini 

mencakupunsur teknis maupun umur ekonomis 

6. Kemampuan melayani (servicebility), meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudahdireparasi, serta penangganan keltlan yang memuaskan. Pelayanan yang 

diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga selama proses penjualan 

hingga purnajual, yang juga mencakup palayanan reparasi dan ketersediaan komponen 

yang dibutuhkan. 

7. Estetika (esthetic), yaitu daya tarik produk terhadap panca indera, misalnya bentuk 

fisik mobil yang menarik, model desain yang artistik, warna dan sebagainya. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Biasanya karena kurangnya pengetahuan 

pembeli akan atribut ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan 

kualitasnya dan aspek harga, nama merek, dan, reputasi perusahaan, maupun negara 

pembuatnya. Umumnya orang akan mengganggap merek Mercedes dan BMW sebagai 

jaminan mutu. 

 Meskipun beberapa dimensi di atas dapat diterapkan pada bisnis jasa, tetapi sebagian 

besar dimensitersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman dan penelitian terhadap 

perusahaan manufaktur.Sementara ituada beberapa pakar yang melakukan penelitian khusus 

terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang 

menentukan kualitas jasa (Parasuraman et. al, 1985). Kesepuluh faktor tersebut meliputi: 
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1. Reliability, mencakup dua hal pokok, yang konsistensi kerja (performance) dan kemampuan 

untuk dipercaya(dependabiliy). Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat 

semenjak saat pertama (right thefirst time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal 

yang disepakati. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa yang 

dibutuhkanpelanggan. 

3. Competence, artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki ketrampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Access, meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berartilokasi fasilitas jasa 

yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu lama, saluran komunikasi 

perusahaan dihubungi, dan lain-lain. 

5. Courtesy, meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki 

paracontact personal (sepertiresepsionis, operator telepon, dan lain —lain). 

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat 

mereka pahami serta setia mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup name perusahaan, 

reputasi perusahaan,karakteristik pribadi contact personel, dan interaksi dengan pelanggan. 

8  Security, yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu raguan. Aspek ini meliputi keamanan 

secarafisik (physical safety), keamanan finansial (physical safety), keamanan financial 

(financial safety), dankerahasiaan (confidentiality). 

9.  Understandin/Knowing the customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. 
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10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berup fasilitas fisik, peralatn yang digunakan, 

representasi fisik dari jasa(misalnya kartu kredit plastik). 

 Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1988, Parasuraman et al, (1985) 

menemukan bahwa sepuluh dimensi yang ada dapat dirangkum menjadi hanya lima dimensi 

pokok. Kelima dimensi pokok tersebutmeliputi : 

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan saran 

komunikasi. 

2. Keandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikanpelayanan dengan tanggap.. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimilikipara staf bebas dari bahaya, resiko atau keragu raguan. 

5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang perhatian 

pribadi dan memahamikebutuhan para pelanggan. 

  

2. 1. 5 Kepuasan Konsumen 

 Kepuasan konsumen didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya 

(Philip Kotler, 2009). Perbandingan antara harapan dan kinerja tersebut akan 

menghasilkan perasaan senang atau kecewa di benak pelanggan. Apabila kinerja sesuai 

atau bahkan melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa senang atau puas. 

Sebaliknya apabila kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan akan merasa 
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kecewa atau tidak puas. Kepuasan konsumen merupakan keseluruhan sikap yang 

ditunjukkan pelanggan atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya (Mowen, et al, 2002). Kepuasan konsumen juga didefinisikan sebagai 

tahapan pelanggan, yaitu penilaian atas fitur-fitur suatu produk atau jasa, bahkan produk 

atau jasa itu sendiri, yang memberikan tingkat kesenangan. Kotler dan Armstrong (dalam 

Tjiptono, 2008) mengungkapakan harapan konsumen dibentuk dan didasarkan oleh 

beberapa faktor diantaranya pengalaman berbelanja dimasa lampau, opini teman dan 

kerabat serta informasi dan janji-janji perusahaan dan pesaing. Secara konseptual, 

kepuasan konsumen dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.1 

Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

Tujuan Perusahaan 
 Kebutuhan dan 

Keinginan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Kepuasaan 

Konsumen 

 

 

Sumber : Fandy Tjiptono, 2008 

Produk 

Harapan Konsumen 

Terhadap Produk 

Nilai Produk bagi 

Pelanggan 
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 Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, 

konsumen umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. Faktor yang sering 

digunakan dalam mengevaluasi kepuasan antara lain meliputi: 

1. Reliability, yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, kehandalan, dan memuaskan. Reliability mencakup dua hal pokok yaitu 

konsistensi (performance) dan kemampuan untuk dipercaya 

(dependability).Dalam hal ini perusahaan memberi jasanya secara tepat semenjak 

saat pertama (right the first time) dalam memenuhi janjinya. Misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

2. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan 

jasa yang dibutuhkan pelanggan, membantu pelanggan, dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

3. Competence, artinya setiap karyawan dalam perusahaan jasa tersebut memiliki 

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa 

tersebut. 

4. Access, yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti 

lokasi, fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu 

lama, saluran komunikasi mudah untuk dihubungi. 

5. Courtesy, yaitu meliputi sikap yang sopan santun, respek, perhatian, dan 

keramahan para contact person (seperti resepsionis, operator telepon, dll) 

6. Communication, artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa 

yang dapat dipahami serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 
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7. Credibility, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya, kredibilitas mencakup nama 

perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik contact person dan interaksi dengan 

pelanggan. 

8. Security, yaitu aman dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan. Aspek ini meliputi 

keamanan secara fisik, keamanan financial serta kerahasiaan. 

9. Understanding/Knowing the Customer, yaitu usaha untuk memahami kebutuhan 

pelanggan, dan peduli pada pelanggan. 

10. Tangibles, yaitu bukti fisik dari jasa yang bisa berupa fasilitas fisik, peralatan 

yang digunakan dan representasi fisik dari jasa. 

 

Konsumen memulai aktifitas dalam interaksi pasar berdasarkan pada kebutuhan 

dan keinginan akan barang dan jasa, dan kebutuhan ini mendorong produsen yaitu 

perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa tersebut. Sejalan dengan munculnya 

kebutuhan dan keinginan, maka dalam diri pelanggan juga muncul harapan-harapan 

mengenai barang dan jasa yang nantinya akan dia terima dari produsen. Tujuan 

perusahaan adalah memberi kepuasan pada konsumen melalui produk yang ditawarkan, 

produk yang memiliki nilai lebih akan member kepuasan lebih juga bagi konsumen. Nilai 

produk dapat dipenuhi melalui peningkatan kegunaan produk. Hal inilah yang menjadi 

dasar bagi suatu produsen atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 

konsumen akan barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2008), di tengah beragamnya cara mengukur kepuasan 

konsumen, terdapat kesamaan paling tidak dalam enam konsep inti mengenai objek 

pengukuran sebagai berikut : 
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 1.  Kepuasan Konsumen Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 

 Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan konsumen adalah langsung 

menanyakan kepada konsumen seberapa puas mereka dengan produk atau jasa 

spesifik tertentu. Biasanya ada dua bagian dalam proses pengukuranya. Pertama, 

mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa perusahaan 

bersangkutan.Kedua, menilai dan membandingkannya dengan tingkat kepuasan 

keseluruhan terhadap produk atau jasa pesaing. 

 2.  Dimensi Kepuasan Pelanggan 

 Berbagai penelitian memilah kepuasan konsumen ke dalam komponen 

komponennya.Umumnya, proses semacam ini terdiri atas empat 

langkah.Pertama, mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan 

konsumen.Kedua, meminta konsumen menilai produk  atau jasa perusahaan 

berdasarkan item-item spesifik, seperti kecepatan layanan, fasilitas layanan, atau 

keramahan staf layanan konsumen. Ketiga, meminta konsumen menilai produk 

atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Dan keempat, 

meminta para pelanggan untuk menentukan dimensi-dimensi yang menurut 

mereka paling penting dalam menilai kepuasan konsumen keseluruhan. 

3.  Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectation) 

 Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, tetapi disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja 

aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi penting. 
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 4.  Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

 Kepuasan konsumen diukur secara behavioral dengan cara menyatakan apakah 

pelanggan akan berbelanja atau menggunaakan jasa perusahaan lagi. 

 5. Kesediaan untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

 Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama atau bahkan hanya 

terjadi satu kali pembelian (seperti pembelian mobil, broker rumah, asuransi jiwa, 

tur keliling dunia, dan sebagainya), kesediaan konsumen untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran yang 

penting untuk dianalisis dan ditindak lanjuti. 

 6. Ketidakpuasan Konsumen (Customer Dissatisfaction) 

Beberapa macam aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan 

pelanggan, meliputi komplain, retur atau pengembalian produk, biaya garansi, 

product recall (penarikan kembali produk dari pasar), gethok tular negative, dan 

defections (konsumen yang beralih ke pesaing). 

  Menurut Peter dan Olson (2001), inti dari kepuasan konsumen adalah bila 

seseorang konsumen merasa puas dengan suatu produk, jasa atau merk, maka mereka 

cenderung akan membeli kembali dan mempromosikan kepada orang lain mengenai 

pengalaman kepuasan mereka. Dan sebaliknya, apabila mereka tidak puas, mereka akan 

mengganti dengan produk merk lain dan akan protes kepada manufaktur, pedagang 

eceran, dan lainnya. Dengan kata lain, kepuasan konsumen adalah sejauh mana kinerja 

suatu produk melebihi harapannya konsumen. 

  Selain itu pula, dalam mendefinisikan kepuasan pelanggan sebenarnya tidaklah 

mudah, karena pelanggan memiliki berbagai macam karakteristik, baik pengetahuan, 
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kelas sosial, pengalaman, pendapatan maupun harapan. Misalnya, seorang pelanggan 

baru ingin mencoba masakan tertentu dari sebuah restoran. Sebelum melakukan 

pembelian, pelanggan baru tersebut pasti memiliki harapan bahwa dia akan dilayani 

secara baik, pelayanannya ramah, cepat tanggap, dan masakan yang ingin dicobanya 

enak. Jika harapan pelanggan ini sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan melebihi 

harapannya sudah dapat dipastikan pelanggan tersebut akan merasa puas. Tetapi bila 

yang dialami dan dirasakan pelanggan tidak sesuai dengan harapannya, misal 

pelayanannya tidak ramah, tidak tanggap dan masakannya tidak enak, sudah dapat 

dipastikan pelanggan tidak merasa puas. 

  Dari contoh diatas, kepuasan pelanggan dapat diketahui setelah pelanggan 

menggunakan produk dan jasa pelayanan. Dengan kata lain kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang 

dirasakan dengan harapannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas penggunaan produk dan 

jasa, kenyataan melebihi dari harapan, dalam Zulian Yamit (2005). 

  Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam wacana bisnis dan 

manajemen (Tjiptono dan Chandra, 2005). Pelanggan umumnya mengharapkan produk 

berupa barang atau jasa yang dikonsumsi dapat diterima dan dinikmatinya dengan 

pelayanan yang baik atau memuaskan, dalam Assauri (2003).Kepuasan pelanggan dapat 

membentuk persepsi dan selanjutnya dapat memposisikan produk perusahaan di mata 

pelanggannya. Menurut Brown (1992) dalam Anjar Rahmulyono (2008), kepuasan 

pelanggan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen 

terhadap suatu produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan 
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jasa. Konsumen yang puas akan mengkonsumsi produk tersebut secara terus menerus, 

mendorong konsumen loyal terhadap produk dan jasa tersebut dan dengan senang hati 

mempromosikan produk dan jasa tersebut dari mulut ke mulut. 

  Sedangkan Wells dan Prensky (1996) mendefinisikan kepuasan pelanggan dapat 

diartikan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan merupakan suatu sikap konsumen terhadap 

produk dan jasa sebagai hasil dari evaluasi konsumen berdasarkan pengalaman konsumen 

setelah menggunakan sebuah produk dan jasa. Konsumen akan merasa puas jika 

pelayanan yang diberikan dari produk dan jasa menyenangkan hati para konsumen, 

begitu pula sebaliknya. 

  Selanjutnya Kotler dan Keller (2009) memiliki definisi tentang kepuasan 

konsumen adalah perasaan konsumen, baik itu berupa kesenangan atau ketidak puasan 

yang timbul dari membandingkan penampilan sebuah produk dengan harapan konsumen 

atas produk tersebut. Apabila penampilan produk yang diharapkan oleh konsumen tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat dipastikan konsumen akan merasa tidak 

puas dan apabila penampilan produk tidak sesuai atau lebih baik dari yang diharapkan 

konsumen, maka kepuasan atau kesenangan akan dirasakan konsumen. 

 Adapun empat (4) metode yang digunakan agar dapat mengukur kepuasan

 konsumen (Kotler, 2009), antara lain: 

 1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customeroriented) 

akanmemberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagipelanggan untuk 

menyampaikan pendapat, saran dan keluhanpelanggan. Media yang dapat 

digunakan antara lain adalah kotak saran,guest comment. 
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 2.  Survey Kepuasan Pelanggan 

 Penelitian mengenai kepuasan pelanggan banyak dilakukan dengan metode 

survey, baik melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. Keuntungan 

dari menggunakan metode survey adalah perusahaan akanmemperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung daripelanggan dan juga sekaligus 

juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan memperhatikan 

pelanggannya. Metode ini dapat dilakukandengan berbagai cara, antara lain: 

 a.  Directly reported satisfaction 

 Survei kepuasan pelanggan dilakukan secara langsung 

melaluipertanyaan seperti: “Seberapa puaskah saudara terhadap 

produk X? Apakah sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, 

sangatpuas?”. 

 b.  Derived reported dissatisfaction 

 Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitubesarnya 

harapan pelanggan terhadap atribut tertentu danbesarnya kinerja yang 

dirasakan pelanggan. 

 c.  Problem analysis 

 Pelanggan yang dijadikan responden diminta untukmengungkapkan 

dua hal pokok, yaitu masalah-masalah yangdihadapi oleh pelanggan 

yang berkaitan dengan penawaran dariperusahaan dan saran-saran 

untuk melakukan perbaikan. 

 d.  Importance performance analysis 
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 Responden diminta untuk mengurutkan berbagai atribut 

daripenawaran, mulai dari yang paling penting hingga yang 

kurangpenting.Selain itu juga responden diminta untuk 

mengurutkankinerja perusahaan dalam masing-masing atribut dari 

yangpaling baik hingga yang kurang baik. 

 3.  Ghost shopping 

 Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang(ghost 

shopper) untuk bersikap sebagai pelanggan di perusahaanpesaing. 

 4. Analisis Pelanggan Yang Hilang 

 Metode ini dilaksanakan dengan cara perusahaan menghubungi 

parapelanggannya yang berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok 

dan perusahaan menanyakan penyebab pelanggan berhenti membeliatau 

beralih pemasok. 

  Implikasi dari pengukuran kepuasan pelanggan tersebut adalah pelanggan 

dilibatkan dalam pengembangan produk atau jasa dengan cara mengidentifikasiapa yang 

dibutuhkan pelanggan. Hal ini berbeda dengan pelanggan dalamkonsep tradisional, 

dimana mereka tidak dalam pengembangan produk, karenamereka berada diluar sistem. 

 Tujuan untuk melibatkan pelanggan dalam pengembangan produk dan jasaadalah 

agar perusahaan dapat memenuhi harapan pelanggan, bahkan jika mungkin melebihi 

harapan pelanggan.Persepsi yang akurat mengenai harapanpelanggan merupakan hal 

yang perlu, namun tidak cukup untuk memberikankepuasan kepada 

pelanggan.Perusahaan harus mewujudkan harapan pelangganke dalam desain dan standar 

kepuasan pelanggan.Desain dan standar kepuasanpelanggan dikembangkan atas dasar 
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harapan konsumen dan prioritasnya.Jadi pada penelitian ini, inti dari kepuasan konsumen 

adalah bila seseorang konsumen merasa puas dengan suatu produk, jasa atau merk, maka 

merekacenderung akan membeli kembali dan mempromosikan kepada orang 

lainmengenai pengalaman kepuasan mereka. Dan sebaliknya, apabila mereka tidakpuas, 

mereka akan mengganti dengan produk merk lain dan akan protes kepadamanufaktur, 

pedagang eceran, dan lainnya. Dengan kata lain, kepuasan konsumen adalah sejauh mana 

kinerja suatu produk melebihi harapankonsumen (Peter dan Olson, 2001). 

  Engel et al dalam Mulyana (2002) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

sebagaievaluasi purna beli dimana alternative yang dipilih sekurang-kurangnya sama 

ataumelampaui harapan pelanggan, sedang ketidak puasan timbul apabila hasil 

tidakmemenuhi harapan. Kepuasan pelanggan adalah factor kunci yang 

menentukan.Pelanggan yang puas terhadap suatu produk cenderung untuk membeli ulang 

produktersebut bilamana kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Sedangkan 

Kotlerdalam Tjiptono (2008) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan ialah 

tingkatperasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia 

rasakandengan dibandingkan harapannya..Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa Kepuasan pelanggan adalah ketika harapan yang berasal dari pelanggan 

sesuaidengan kinerja yang pelanggan rasakan. 

  Pelanggan yang puas adalah jaminan secara tidak langsung bagikelangsungan 

hidup perusahaan, pelanggan yang puas juga memberikan peluang bagiterciptanya 

income yang terus menerus didapatkan.Kepuasan pelanggan adalah salahsatu tujuan 

utama perusahaan baik jasa maupun barang berproduksi.Kepuasanpelanggan adalah 

perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.Harapan biasanya 
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terbentuk dari pengalaman pembelian terdahulu, computer teman,informasi maupun janji 

pemasar dan pesaing (Mulyana, 2002).Kepuasan pelangganmemerlukan perhatian yang 

berlebih dari perusahaan, karena pada hakikatnyaperusahaan ada untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang puas akanmenguntungkan perusahaan. 

  Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan 

terhadapevaluasi ketidasesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya (Tjiptono, 

2001,dalam Nasution, 2010). 

  Tse dan Wilton dalam Tjiptono (2006) mendefinisikan kepuasan pelanggan 

sebagai respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara 

harapan awal sebelum pembelian dan kinerja actual produk yangdipersepsikan setelah 

pemakaian atau konsumsi barang bersangkutan. Adapunmanfaat-manfaat yang dapat 

diraih ketika pelanggan merasa puas adalah sebagaiberikut (Tjiptono, 2006): 

 1.  Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

  Fokus pada kepuasan pelanggan akan mempertahankan pelanggan 

dariserangan gencar produsen berbiaya rendah. Banyak pelanggan yang 

bersedia membayar lebih mahal untuk mendapatkan kualitas dan 

kepuasanyang lebih.Konsumen seperti ini tidak akanmengorbankan tingkat 

kualitasyang dapat diterima hanya semata-mata untuk pemotongan harga 

tertentu yang kurang signifikan. 

 2.  Manfaat ekonomis retensi pelanggan terhadap Perpetual Prospecting  

 Berbagai studi menunjukkan bahwa mempertahankan dan memuaskan 
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pelanggan saat ini lebih murah bila dibandingkan dengan memprospek 

pelanggan baru secara terus menerus. 

 3.  Nilai Kumulatif dari relasi berkelanjutan 

  Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan dalam waktu yang lama 

bisamenghasilkan anuitas yang lebih besar daripada pembelian individual. 

 4.  Daya Persuasif Word Of Mouth 

  Dalam banyak industry, pendapat atau opini teman jauh lebih persuasive 

dankredibel dibandingkan iklan. 

 5.  Reduktifitas sensitifitas harga 

  Pelanggan yang puas dan loyal terhadap perusahaan cenderung lebih 

jarangmenawar harga untuk setiap pembelian individualnya. 

 6.  Sebagai Indikator kesuksesan bisnis 

  Kepuasan pelanggan adalah investasi masa depan dimana diperlukan 

waktucukup lama untuk membangun dan mendapatkan reputasi atas layanan 

yang prima. Akan tetapi hasilnya dapat dituai dalam jangka panjang dan 

hasiltersebut mampu bertahan lama. 

 Sementara itu, Mulyana (2002) menjabarkan beberapa manfaat yang 

didapatkanbila mampu memuaskan pelanggan, : 

   1. Hubungan Pelanggan dengan perusahaan menjadi harmonis 

   2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

   3. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan 

   4. Tercipta rekomendasi dari mulut ke mulut (Word Of Mouth) 

   5. Reputasi menjadi baik di mata pelanggan 
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  6. Laba yang diperoleh meningkat 

 

2. 1. 6 Perilaku Konsumen 

 Perilaku Konsumen menurut Schiffman, Kanuk (2007) adalah perilaku yang 

ditunjukkan konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, 

dan penggantian produk danjasayang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan 

konsumen. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah:  

 a. FaktorSosial 

  1. Group 

  Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup-grup 

kecil.Kelompok dimana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh 

langsung disebut membership group. Membership group terdiri dari dua, 

meliputi primary groups (keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan 

secondary groups yang lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang 

sedikit (kelompok keagamaan, perkumpulan profesional dan serikat 

dagang). (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

   2. Family Influence 

   Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku 

pembelian.Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, 

istri, dan anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda.Anak-

anak sebagai contoh, memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan 

yang melibatkan restoran fast food. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

  3. Roles and Status 
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   Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, 

perkumpulan-perkumpulan,  organisasi. Sebuah role terdiri dari aktivitas 

yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-

orang di sekitarnya.Tiap peran membawa sebuah status yang 

merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat 

(Kotler, Amstrong, 2008). 

  b. Faktor Personal 

  1. Economic Situation 

   Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk, 

contohnya rolex diposisikan konsumen kelas atas sedangkan timex 

dimaksudkan untuk konsumen menengah. Situasi ekonomi seseorang amat 

sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian pada 

suatu produk tertentu (Kotler, Amstrong, 2008). 

  2. Lifestyle 

   Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, 

ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari 

kebudayaan, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin saja 

mempunyai gaya hidup yang berbeda (Kotler, Amstrong, 2008). 

 

 

 

 

 

 Analisis Persepsi..., Arif Tegar Yudha, Ak.-Ibs, 2013 
 



 
 

 
27 

 

  3. Personality and Self Concept 

   Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang 

memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap 

lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang yang percaya diri, dominan, 

suka bersosialisasi, otonomi, defensif, mudah beradaptasi, agresif (Kotler, 

Amstrong, 2008).Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan 

perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut 

(Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

  4. Age and Life Cycle Stage 

   Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan 

siklus kehidupannya.Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi 

seringkali berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk oleh family 

life cycle.Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering 

diperhatikan oleh para pelaku pasar.Ini mungkin dikarenakan oleh 

perbedaan yang besar dalam umur antara orang-orang yang menentukan 

strategi marketing dan orang-orang yang membeli produk atau servis. 

(Kotler, Bowen, Makens, 2003) 

  5. Occupation 

   Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang 

dibeli.Contohnya, pekerja konstruksi sering membeli makan siang dari 

catering yang datang ke tempat kerja. Bisnis eksekutif, membeli makan 

siang dari full service restoran, sedangkan pekerja kantor membawa 
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makan siangnya dari rumah atau membeli dari restoran cepat saji terdekat 

(Kotler, Bowen,Makens, 2003). 

 c. Faktor Psychological 

  1. Motivation 

 Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk 

mencari kepuasan dari kebutuhan.Berdasarkan teori Maslow, seseorang 

dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada suatu waktu.Kebutuhan manusia 

diatur menurut sebuah hierarki, dari yang paling mendesak sampai paling 

tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, 

pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah 

terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan orang 

tersebut akankemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling 

penting berikutnya (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

  2. Perception 

   Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi, 

dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang 

berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang 

berbeda dari rangsangan yang sama (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

  3. Learning 

   Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin 

didapatkan dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari 

pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun 
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pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan 

menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama 

(Schiffman, Kanuk, 2007). 

  4. Beliefs and Attitude 

   Beliefs adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang mempercayai 

sesuatu.Beliefs dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman 

(Kotler, Amstrong, 2008).Sedangkan attitudes adalah evaluasi, perasaan 

suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari 

seseorang pada sebuah obyek atau ide (Kotler, Amstrong, 2008). 

 d. Cultural Factor 

   Nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari 

seseorang melalui keluarga dan lembaga penting lainnya (Kotler, 

Amstrong, 2008).Penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang.Culture, mengkompromikan nilai-nilai dasar, persepsi, 

keinginan, dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus-menerus 

dalam sebuah lingkungan. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

  1. Subculture 

   Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan 

persamaan pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, 

dan daerah (Kotler, Amstrong, 2008).Meskipun konsumen pada negara 

yang berbeda mempunyai suatu kesamaan, nilai, sikap,dan perilakunya 

seringkali berbeda secara dramatis. (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 
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  2. Social Class 

   Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, minat, dan 

perilaku.Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja 

misalnya pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, 

kekayaan, dan lainnya (Kotler, Amstrong, 2008,). 

 e. Keputusan Pembelian 

   Keputusan pembelian menurut Schiffman, Kanuk (2007) adalah 

pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian, 

artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, haruslah tersedia 

beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah 

kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu 

dilakukan. Bentuk proses pengambilan keputusan tersebut dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

  1. Fully Planned Purchase, baik produk dan merek sudah dipilih 

sebelumnya. Biasanya terjadi ketika keterlibatan dengan produk tinggi 

(barang otomotif) namun bisa juga terjadi dengan keterlibatan pembelian 

yang rendah (kebutuhan rumah tangga). Planned purchase dapat dialihkan 

dengan taktik marketing misalnya pengurangan harga, kupon, atau 

aktivitas promosi lainnya. 

  2.  Partially Planned Purchase, bermaksud untuk membeli produk yang 

sudah ada tetapi pemilihan merek ditunda sampai saat pembelajaran. 
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Keputusan akhir dapat dipengaruhi oleh discount harga, atau display 

produk 

  3. Unplanned Purchase, baik produk dan merek dipilih di tempat 

pembelian. Konsumen sering memanfaatkan katalog dan produk pajangan 

sebagai pengganti daftar belanja.Dengan kata lain, sebuah pajangan dapat 

mengingatkan sesorang akan kebutuhan dan memicu pembelian (Engel, F. 

James, et.al , 2003). 

 

2. 2 Penelitian Terdahulu 

     Penelitian Terdahulu 

      Tabel 2.1 

No Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 

Variabel 

Independent (X) 

Variabel 

Dependent (Y) 
Hasil Penelitian 

1. Analisis Pengaruh 

Persepsi Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Rumah 

Sakit Umum Cakra 

Husada Klaten 

Agung 

Utama 

(2004) 
service quality, 

reliability, 

responsiveness, 

assurance, 

empathy, 

tangibles 

Kepuasan 

pelanggan 

This research 

finds that the satisfaction 

of the customers of the 

Hospital of Cakra Husada 

Klaten is affected by the 

perceived of 

service quality that consists 

of five dimensions, namely: 

reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, and 

tangibles. 

2. Analisis Persepsi 

Masyrakat Terhadap 

Kualitas Pelayanan 

Publik Pada Bagian 

Administrasi 

Kemasyarakatan 

Dan Kesejahteraan 

Rakyat Pemerintah 

Kabupaten 

Simalungun 

Riwan 

Novandy 

(2009) 

Persepsi 

Masyarakat 

Kualitas 

Pelayanan 

Terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan 

antara pelayanan publik 

Bagian administrasi dan 

kesejahteraan rakyat 

pemerintah kabupaten 

simulungun 
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    Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

      Tabel 2.1 

No Judul Penelitian 
Nama 

Peneliti 

Variabel 

Independent (X) 

Variabel 

Dependent (Y) 
Hasil Peneltian 

3. Analisis Persepsi 

Pasien Partikulir 

Tentang Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Tingkat Loyalitas 

Di Ruang Rawat 

Inap RS Islam 

Malahayati Medan 

Ritha F. 

Dalimunthe 

(2007) 

Persepsi Pasien 

tentan kualitas 

pelayanan 

Tingkat 

Loyalitas 

Hasil analisis bivariat 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel kualitas 

pelayanan mempunyai 

hubungan yang signifikan 

dengan variabel 

tingkat loyalitas (assurance, p 

= 0,002; 

reliability, p = 0,017; 

responsiveness, tangible 

dan emphaty masing-masing 

mempunyai nilai p 

= 0,000). 

4. Analisi Pengaruh 

Kualitas Pelayanan  

Dan Persepsi Harga 

Terhadap Kepuasan 

Konsumen Dalam 

Menggunakan Jasa 

Pada Oryza Tour 

Bunga 

Caecaria 

Dwihapsari 

(2012) 

Kualitas 

pelayanan, 

persepsi harga, 

kemampuan 

berkomunikasi. 

Kepuasan 

pelanggan 

Hal ini berarti 75,2% 

kepuasan konsumen 

dipengaruhi oleh variable 

kualitas pelayanan, persepsi 

harga, dan kemampuan 

berkomunikasi. Dan 

sisanya yaitu 24,8% 

dipengaruhi oleh variabel 

lain. 
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2. 3 Rerangka Pemikiran 

      Gambar 2.2 
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Rerangka pemikiran di atas menunjukkan, persepsi dari kualitas pelayanan apa 

saja yang akan terbentuk dari latar belakang persepsi konsumen pengguna handphone 

blackberry pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 

(STIE. IBS) dari 10 variabel kualitas pelayanan yaitu Reliability, Responsiveness, 

Competence, Acces, Courtesy, Communication, Credibility, Security, 

Understanding/Knowing the Customer, danTangibles. Selain itu menjelaskan 

kemungkinan perbedaan yang nyata/signifikan dari ke sepuluh variabel tersebut ? 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 3. 1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Menurut Malhotra (2010), desain penelitian adalah sebuah kerangka atau 

blueprint yang digunakan untuk melakukan sebuah riset pemasaran. Desain penelitian 

menjelaskan detail prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk menstruktur dan memecahkan permasalahan penelitian. Sebuah desain 

penelitian yang baik akan memastikan bahwa riset pemasaran dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. Desain penelitian diklasifikasikan menjadi dua yaitu riset ekploratori 

dan riset konklusif.Riset konklusif dibagi menjadi riset deskriptif dan riset kausal. 

 

 Gambar 3.1 Klasifikasi Desain Penelitian 
 

Sumber: Malhotra (2010) 

Research Design 

Exploratory Conclusive 

Descriptive Causal 

Cross-sectional Longitudinal 

Single Cross-sectional Multiple Cross-sectional 
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Proses penelitian ini menggunakan desain penelitian konklusif-deskriptif. 

Penelitian konklusif merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu pembuat 

keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam 

memecahkan masalah (Malhotra, 2010).Sedangkan, penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian konklusif yang tujuan utamanya adalah menggambarkan sesuatu, biasanya 

mengenai karakteristik atau fungsi pasar (Malhotra, 2010). 

 Penelitian deskriptif lebih formal dibandingkan dengan penelitian eksploratori dan 

biasanya disusun dengan hipotesis atau pertanyaan investigatif yang dinyatakan secara 

jelas (Cooper dan Schindler, 2006). Penelitian ini lebih terstruktur dan terencana. Hasil 

dari penelitian ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Penelitian ini dilakukan satu kali dalam satu periode (cross-sectional 

design).Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei dengan menggunakan 

kuesioner kepada responden.Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan 

metode statistik SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 

 Sebelumnya peneliti melakukan pre-testing kepada 30 responden sebelum 

pengambilan data primer. Pre-testing bertujuan untuk melihat apakah responden mengerti 

setiap pertanyaan yang diajukan, adakah kesalahan penulisan, adakah pertanyaan-

pertanyaan yang memiliki makna ganda dan lain sebagainya (Malhotra, 2010). 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

 3.2.1  Data Yang Dihimpun  

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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  a. Data primer 

  Menurut Sekaran (2009; 60) data primer mengacu pada informasi yang 

diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat 

untuk tujuan spesifik studi. 

  Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informasi yang 

diperoleh dari pengisian kuesioner dan wawancara oleh mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) 

 b. Data sekunder  

   Menurut Sekaran (2009; 60) data sekunder mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada.Data sekunder dalam penelitian ini di 

peroleh dari dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel  

3.2.2.1Populasi  

  Menurut Sekaran (2009) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

 kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi.Populasi dalam penelitian ini 

 adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS).

 Jumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE IBS) 

 yang aktif adalah : 

  1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi 332 

  2. Mahsiswa Jurusan Manajemen 351 + 

  Total mahasiswa Reguler  683 
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3.2.2.2 Sampel  

  Menurut Sekaran (2009) sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas 

 sejumlah anggota yang dipilih dari populsi. 

  Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada formula yang 

 dikemukakan oleh Yamane dalam Yuanita (2010). 

 

                      N  

   n =  

               N (d) ²+ 1 

 Dimana:  

  n = jumlah sampel  

  N = jumlah dari populasi  

  D = tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang 10%  

   n ≥  N  

          N (d) ² + 1  

   n≥  683 

        683. 0,01 +  1 

   n≥  683 

     7,83 

 

  n≥ 87,22 (dibulatkan menjadi 100) 
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3.2.2.3 Teknik Pengambilan Sampel  

  Menurut Sekaran (2009) pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah 

elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman 

tentang sifat dan karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat 

atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 

  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Dalam Sekaran (2009), pengambilan sampel dalam hal ini terbatas 

pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, entah 

karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau memenuhi beberapa kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti. 

  Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa cara, yang 

pertama menyebarkan kuesioner secara langsung ke calon responden yang berada di 

kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS), yang 

kedua peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner secara online kepada para 

responden yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 

(STIE. IBS) dan yang terakhir peneliti mengambil sampel dengan cara wawancara secara 

langsung dan melalui telpon. 

  

3.2.3  Teknik Pengumpulan Data  

  Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan (field research) ini dilakukan 

 dengan beberapa metode, yaitu:  

a.  Metode Kuesioner  
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  Menurut Sekaran (2009; 327) kuesioner adalah kumpulan pertanyaan 

tertulis yaang dirumuskan sebelumnya di mana responden mencatat jawaban, 

biasanya dalam alternatif yang disusun secara cukup tertutup. 

  Jenis kuesioner yang disebarkan kepada responden bersifat langsung dan 

dengan pertanyaan terstruktur.Kuesioner dibuat untuk mengumpulkan informasi 

tentang pertanyaan yang sesuai dengan faktor kepuasan konsumen blackbeery di 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE.IBS). 

 

 b.  Metode Wawancara  

  Menurut Sekaran (2009) wawancara adalah metode pengumpulan data di 

mana peneliti meminta informasi secara verbal dari responden  

  Wawancara dilakukan secara tatap muka di antara peneliti dengan 

responden dan melalui telepon dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama 

dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner kepada responden.  

 

3.3 Teknik Analisa Data  

  Tahapan dan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang pada 

penelitian ini, yaitu : 

 

 3.3.1  Analisis Profil Responden  

  Analisis ini digunakan untuk dapat menguraikan keadaan agar memperoleh 

gambaran mengenai profil responden objek penelitian. 
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 3.3.2  Analisis Validitas  

  Menurut Gozhali (2001), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  

  Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing pertanyaan 

dalam skor total. Pengujian menggunakan program SPSS versi 17.0.Nilai Anti-image 

Correlation masing-masing pertanyaan di bandingkan dengan angka signifikansi 

(0.5).Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%. 

a. Jika nilai Anti-image Correlation > 0,5 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing pertanyaan indikator tersebut 

adalah “valid”. 

b. Jika nilai Anti-image Correlation < 0,5 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing pertanyaan indikator tersebut 

adalah “tidak valid” .  

 3.3.3  Analisis Reliabilitas  

  Menurut Gozhali (2001), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari valiabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
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  Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu indikator dilakukan uji statistik 

dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut ini: Ghozali (2006)  

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

 untuk mengukur indikator tersebut adalah “reliabel”.  

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur indikator tersebut adalah “tidak reliabel” .  

 

 3.3.4  Analisis Normalitas 

Menurut Imam Ghozali (2006), Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui 

distribusi data dalam suatu variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya 

Imam Ghozali (2006) menyebutkan bahwa meskipun uji normalitas tidak selalu 

diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua 

variabel berdistribusi secara normal. Secara statistik ada dua komponen statistik 

yaituSkewness dan Kurtosis.Skewness berhubungan dengan simetri distribusi 

sedangkanKurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. 

 

 3.3.5 Analisis Statistik Deskirptif 

Statistik deskriptif, menurut Ghozali (2005), memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Standar deviasi, 

varian, maksimum dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadap dispersi data. 

Sedangkan skewness (kemencengan) dan kurtosis menunjukkan bagaimana data 
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terdistribusi. Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpanagan data terhadap nilai 

rata-rata (Sulistyowati, 2009). Apabila standar deviasi kecil, berarti nilai sampel atau 

populasi mengelompok disekitar nilai rata-rata hitungnya, karena nilainya hampir sama 

dengan nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau 

populasi mempunyai kesamaan. Sebaliknya, apabila nilai deviasi besar, maka penyebaran 

dari rata-rata juga besar. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih nilai maksimum dan 

minimum yang terlalu ekstrim (Suharyadi dan Purwanto, 2003 dalam Sulistyowati, 2009) 

 

 3. 4 Definisi Operasional Variabel 

  Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dalam 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2009). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Variabel independen  

  Variabel bebas adalah variabel penyebab atau variabel independen yaitu 

variabel yang mempengaruhi terhadap variabel terikat (Suharsimi Arikunto,2009). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah reliability, responsiveness, 

competence, acces, courtesy, communication, credibility, security, 

understanding/knowing the customer, tangibles. 

b. Variabel dependen 

Variabel terikat adalah variabel dependen atau variabel tergantung yaitu 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Suharsimi Arikunto, 

2009).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan. 
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   Tabel 3.1 

       Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskriptif Indikator Pernyataan 

Reliability Kemampuan memberikan 

layanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, 

kehandalan, dan 

memuaskan (Parasuraman, 

1985 dalam Tjiptono, 2006) 

1. Konsistensi/Performance 

2. Kemampuan untuk 

dipercaya (dependability) 

3. Pelayanan yang tepat dan 

akurat 

1. Performa menawan 

2. Percaya karena barang 

kualitas 

3. Layanan bbm solusi 

tepat 

Responsiveness Kemauan atau kesiapan para 

karyawan untuk 

memberikan jasa yang 

dibutuhkan pelanggan, 

membantu pelanggan, dan 

memberikan pelayanan 

dengan tanggap. 

(Parasuraman, 1985 dalam 

Tjiptono, 2006) 

1. Memberikan pelayanan 

2. Kesiapan membantu 

pelanggan 

3. Memberikan pelayanan 

secara tanggap 

1. Pelayanan terbaik yang 

diberikan 

2. Terdapat program Help 

untuk menjelaskan fitur 

dan aplikasi blackberry 

3. Selalu ada update dari 

BB App World 

Competence Setiap karyawan dalam 

perusahaan tersebut 

memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang 

dibutuhkan. (Parasuraman, 

1985 dalam Tjiptono, 2006) 

1. Keterampilan yang dimiliki 

karyawan 

2. Pengetahuan yang dimiliki 

karyawan 

1. Merupakan Smartphone 

yang handal 

2. Terdapat fitur-fitur 

yang canggih 

Access Meliputi kemudahan untuk 

dihubungi dan 

ditemui.(Parasuraman, 1985 

dalam Tjiptono, 2006) 

1. Fasilitas jasa yang mudah 

dijangkau 

2. Ketepatan waktu dalam 

pelayanan 

1. Kemudahan untuk 

akses update/download 

2. Kecepatan dalam 

mengakses program 
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                    Tabel 3.1 

 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Deskriptif Indikator Pernyataan 

Courtesy Meliputi sikap yang sopan 

santun, respek, perhatian, 

dan keramahan para contact 

person. (Parasuraman, 1985 

dalam Tjiptono, 2006) 

1. Sikap sopan santun 

terhadap pelanggan 

2. Keramahan terhadap 

pelanggan 

1. Sopan dalam melayani 

2. Ramah kepada 

pelanggan 

Communication Memberikan informasi 

kepada pelanggan dalam 

bahasa yang dapat dipahami 

serta selalu mendengarkan 

saran dan keluhan 

pelanggan. (Parasuraman, 

1985 dalam Tjiptono, 2006) 

1. Informatif terhadap 

pelanggan 

2. Menerima kritik dan saran 

pelanggan 

1. Informasi yang 

diberikan sangat jelas 

2. Transaparan dan 

menerima kritik dan 

saran 

Credibility Sifat jujur dan dapat 

dipercaya, kredibilitas 

mencakup nama 

perusahaan, reputasi 

perusahaan, karakteristik 

contanct person dan 

interaksi dengan pelanggan. 

(Parasuraman, 1985 dalam 

Tjiptono, 2006) 

1. Menunjukkan  kredibilitas 

2. Menunjukkan reputasi 

perusahaan yang baik. 

1. Terjamin kerahasiaan 

pribadi anda 

2. Merupakan brand yang 

sudah tidak diragukan 

lagi reputasinya 

Security Aman dari bahaya, resiko, 

keragu-raguan. 

(Parasuraman, 1985 dalam 

Tjiptono, 2006) 

1. Dapat memberikan 

keamanan data pelanggan 

serta kerahasiaan. 

2. Memberikan proteksi data 

yang handal 

1. Keamanan data sangat 

terjamin 

2. Keamanan dari virus 

terhadap data 

Understanding/

Knowing the 

Customer 

Usaha untuk memahami 

kebutuhan pelanggan, dan 

peduli kepada pelanggan. 

(Parasuraman, 1985 dalam 

Tjiptono, 2006) 

1. Memahami kebutuhan 

pelanggan 

2. Peduli terhadap pelanggan 

1. Sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan 

2. Kebutuhan komunikasi 

terpuaskan 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

Variabel Deskriptif Indikator Pernyataan 

Tangibles Bukti fisik dari jasa yang 

bisa berupa fasilitas fisik, 

peralatan yang digunakan 

dan representasi fisik dari 

jasa. (Parasuraman, 1985 

dalam Tjiptono, 2006) 

1. Fasilitas fisik berupa 

peralatan 

2. Representasi fisik dari jasa. 

1. Alat komunikasi 

berteknologi tinggi 

2. Desain yang menarik 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 4.1.1 Sejarah Singkat Research In Motion (RIM) 

Research In Motion (RIM) adalah desainer terkemuka, manufaktur dan pemasar 

solusi nirkabel inovatif untuk mobile di seluruh pasar komunikasi di dunia. RIM adalah 

perusahaan yang mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terpadu 

yang mendukung beberapa jaringan nirkabel. RIM terkenal karena telah menciptakan 

smartphone BlackBerry dan menyediakan solusi yang memungkinkan akses ponsel 

canggih ke informasi yang perludirespons dengan cepat melalui e-mail, telepon, pesan 

teks, internet, dan berbagai aplikasilainnya. Perusahaan yang dipimpin oleh Mike 

Lazaridis sebagai Presiden dan Co-Chief Executive Officer dan Jim Balsillie sebagai Co-

Chief Executive Officer ini didirikan pada tahun1984 di Waterloo, Ontario, Kanada. RIM 

memiliki cabang yang tersebar di Amerika Utara, AsiaPasifik dan Eropa. 

RIM adalah desainer dan produsen smartphone BlackBerry yang juga 

merupakapemenang penghargaan, yang produknya digunakan oleh jutaan orang di 

seluruh dunia. Selainitu, RIM juga menciptakan solusi untuk pasar komunikasi selular di 

seluruh dunia, termasuk perangkat lunak yang memungkinkan smartphone BlackBerry 

untuk menyediakan akses mobileke e-mail, aplikasi, media dan internet. Melalui 

pengembangan terpadu hardware, software dan layanan yang mendukung beberapa 

standar jaringan nirkabel, RIM menyediakan platform dan solusi untuk akses tanpa batas 

ke waktu-sensitif informasi termasuk e-mail, telepon, layananpesan singkat (SMS), 
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internet dan aplikasi berbasis intranet. Teknologi RIM juga memungkinkan sejumlah 

jajaran pihak ketiga, pengembang dan produsen untuk meningkatkan produk dan jasa 

mereka dengan konektivitas data nirkabel. Portofolio RIM adalah produk pemenang 

penghargaan, jasa dan teknologi yang digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia 

termasuk solusi nirkabel BlackBerry, alat pengembangan perangkat lunak, perangkat 

keras laindan perangkat lunak. Selain itu, RIM juga memberikan perhatian pada 

penjualan produk perusahaan dan upaya pemasaran meliputi hubungan kerja sama 

dengan mitra strategis dan saluran distribusi untuk mempromosikan penjualan produk 

dan jasa serta mendukung penjualan sendiri dan tim pemasaran. Produk smartphone 

BlackBerry pertama kali diluncurkan oleh RIM pada tahun 1999. 

 4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Hasil penelitian akan disajikan berdasarkan tahapan analisis data yaitu pertama 

analisis profil responden, kedua analisis pretest validitas, ketiga analisis pretest 

reliabilitas, dan keempat analisis pretest normalitas. 

 4.2.1 Analisis Profil Responden 

 4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 

  Jenis kelamin responden dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu; Pria dan Wanita.

 Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut: 
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      Gambar 4.1 

     Jenis Kelamin Responden 

     

                     

   

    

   Tabel 4.1 

 Jenis Kelamin Responden 

                                                         

       

  

 

 

Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa dan 

mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) dalam 

penelitian ini terdiri dari 57 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 57% dari 

Laki-Laki
57%

Perempua
n

43%

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 57 

Perempuan 43 

Total 100 
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total responden dan 43 mahasiswa berjenis kelamin wanita atau sebanyak 43% dari total 

responden. 

4.2.1.2 Usia Responden 

Usia responden dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu 16-20 tahun, 21-25 tahun, 26-

30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, dan 40 tahun>. 

       Gambar 4.2 

   Usia Responden 

 

       Tabel 4.2 

   Usia Responden 

 

 

 

 

Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa dan 

mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) dalam 

penelitian ini terdiri dari 14 mahasiswa berusia 16-20 tahun atau sebanyak 14% dari total 

16-20 
tahun
14%

21-25 
tahun
86%

Usia Responden

Usia Responden Jumlah 

16-20 tahun 14 

21-25 tahun 86 

Total 100 
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responden dan 86 mahasiswa berusia 21-25 tahun atau sebanyak 86% dari total 

responden. 

4.2.1.3 Pendapatan per Bulan Responden 

Pendapatan per bulan responden dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu <Rp 

1.500.000, Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000, Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000, dan > Rp 

5.000.000. 

   Gambar 4.3 

  Pendapatan per Bulan Responden 

 

    Tabel 4.3 

        Pendapatan per Bulan Responden 

Pendapatan per Bulan Responden Jumlah 

<Rp 1.500.000  73 

Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 21 

Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 4 

> Rp 5.000.000 2 

Total 100 

 

< Rp 
1.500.000

73%

Rp 1.500.000 -
Rp 3.000.000

21%

Rp 3.000.000 -
Rp 5.000.000

4%

> Rp 
5.000.000

2%

Pendapatan per Bulan Responden
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Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa dan 

mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) dalam 

penelitian ini terdiri dari 87 mahasiswa berpendidikan terakhir SMA atau sebanyak 87% 

dari total responden, 8mahasiswa berpendidikan terakhir D3atau sebanyak 8% dari total 

responden, 5 mahasiswa berpendidikan terakhir S1 atau sebanyak 5% dari total 

responden, dan tidak ada mahasiswa yang berpendidikan S2 dan S3 atau sebanyak 0% 

dari total responden. 

4.2.2 Uji Pretest Validitas 

     Tabel 4.4 

       Uji Pretest Validitas 

Variabel Indikator 
Pearson 

Correlation 
Kesimpulan 

Reliability 
Qa1 0.736 Valid 

Qa2 0.789 Valid 

Qa3 0.798 Valid 

Responsive 
Qb1 0.732 Valid 

Qb2 0.821 Valid 

Qb3 0.795 Valid 

Competence 

 

 

 

Qc1 0.827 Valid 

Qc2 0.875 Valid 

Acces 

 
Qd1 0.866 Valid 

Qd2 0.872 Valid 

Courtesy 
Qe1 0.874 Valid 
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Tabel 4.4 

Uji Pretest Validitas 

Variabel Indikator 
Pearson 

Correlation 
Kesimpulan 

 Qe2 0.821 Valid 

Communication Qf1 0.873 Valid 

Qf2 0.873 Valid 

Credibility Qg1 0.873 Valid 

Qg2 0.845 Valid 

Security Qh1 0.827 Valid 

Qh2 0.875 Valid 

Understanding/Knowing 

The Customer 
Qi1 0.842 Valid 

Qi2 0.855 Valid 

Tangibles Qj1 0.830 Valid 

Qj2 0.865 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2013. 

 

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai kolerasi dari kesepuluh variabel tersebut adalah 

diatas 0,05. Jika nilai Anti Image Correlation> 0,05 data dinyatakan valid. Dari hasil data 

maka kesepuluh variabel tersebut dapat dinyatakan bahwa butir instrumen tersebut valid. 
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4.2.3 Uji Pretest Reliability 

     Tabel 4.5 

    Uji Prestest Reliability 

     

Variabel N of items Cronbach Alpha Kesimpulan 

Reliability (X1) 3 0.668 Reliabel 

Responsive (X2) 3 0.685 Reliabel 

Competence 2 0.617 Reliabel 

Acces 2 0.676 Reliabel 

Courtesy 2 0.606 Reliabel 

Communication 2 0.687 Reliabel 

Credibility 2 0.643 Reliabel 

Security 2 0.617 Reliabel 

Understanding Knowing the 

Customer 
2 0.610 Reliabel 

Tangibel 2 0.608 Reliabel 

 Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2013. 

Dari hasil analisis di atas didapat semua variabel mempunyai nilai Cronbach 

AlphaLebih besar dari 0.60.Jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 maka pertanyaan-

pertanyaan variabel dalam penelitian ini adalah dapat dinyatakan “reliabel”.Dari hasil 

data maka kesepuluh variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliable. 
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4.2.4 Uji Pretest Normalitas 

Pengujian normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi antara variabel terikat (dependent) dan variabel bebasnya (independent) 

terdistribusi secara normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas data dilakukan 

dengan bantuan komputer program SPSS 16.0. Proses perhitungannya adalah dengan 

menghitung ratio skewness dan ratio kurtosis. Perhitungan ratio skewness dan ratio 

kurtosis, yaitu:  

 

atau 

 

 Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan oleh 

peneliti dengan menggunakan metode skewness-kurtosis sebagai berikut : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio Skewness  :  Nilai Skewness 

                               Se. Skewness 

Ratio Kurtosis  :   Nilai Kurtosis 

                     Se. Kurtosis 
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  SKEWNESS KURTOSIS  

      Tabel 4.6 

            Descriptive Statistic 

 

Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

tot_qa 30 -.598 .427 -.049 .833 

tot_qb 30 -1.277 .427 .702 .833 

tot_qc 30 -.259 .427 -1.398 .833 

tot_qd 30 -.249 .427 -1.411 .833 

tot_qe 30 -1.320 .427 1.942 .833 

tot_qf 30 -1.321 .427 1.064 .833 

tot_qg 30 -1.452 .427 1.511 .833 

tot_qh 30 -.259 .427 -1.398 .833 

tot_qi 30 -.522 .427 .020 .833 

tot_qj 30 -.642 .427 .828 .833 

Valid N (listwise) 30     

 Sumber : Data primer yang telah diolah, tahun 2013 

 

     Tabel 4.7 

    Tabel Rasio Skewness 

 1) Skewness 

  

 

 

 

 

Statistic Std. Eror Rasio Skewness 

-0.598 0.427 -1.025 

-1.277 0.427 -1.704 

-0.259 0.427 -0.686 

-0.249 0.427 -0.676 

 Analisis Persepsi..., Arif Tegar Yudha, Ak.-Ibs, 2013 
 



 
 

 
57 

 

Tabel 4.7 

Tabel Rasio Skewness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2013. 

 

 2) Kurtosis   Tabel 4.8  

    Tabel Rasio Kurtosis 

Statistic Std. Eror Rasio Kurtosis 

-0.049 0.8333 -0.882 

0.702 0.8333 -0.131 

-1.398 0.8333 -2.231 

-1.411 0.8333 -2.244 

1.942 0.8333 1.109 

1.604 0.8333 0.231 

1.511 0.8333 0.678 

-1.398 0.8333 -2.231 

0.02 0.8333 -0.813 

0.828 0.8333 -0.005 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2013. 

Statistic Std. Eror Rasio Skewness 

-1.32 0.427 -1.747 

-1.321 0.427 -1.748 

-1.452 0.427 -1.879 

-0.259 0.427 -0.686 

-0.522 0.427 -0.949 

-0.642 0.427 -1.069 
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Dari hasil data diatas dapat dilihat adanya hasil sebesar -2,231,  -2,244 dan -2,231 

dalam rasio kurtosis, yang melebihi rentang normal yaitu 2 hingga -2 , sedangkan dalam 

hasil rasio skewness dapat dilihat bahwa tiap angka nya dinyatakan berdistribusi normal 

karena berada diantara rentang normal yaitu 2 hingga -2, sehingga dapat dinyatakan 

melalui uji kurtosis bahwa data yang diolah berdistribusi normal. 

 4.2.5 Analisis Statistik Deskirptif 

Statistik deskriptif, menurut Ghozali (2005), memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Standar deviasi, 

varian, maksimum dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadap dispersi data. 

Sedangkan skewness (kemencengan) dan kurtosis menunjukkan bagaimana data 

terdistribusi. Varian dan standar deviasi menunjukkan penyimpanagan data terhadap nilai 

rata-rata (Sulistyowati, 2009). Apabila standar deviasi kecil, berarti nilai sampel atau 

populasi mengelompok disekitar nilai rata-rata hitungnya, karena nilainya hampir sama 

dengan nilai rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota sampel atau 

populasi mempunyai kesamaan. Sebaliknya, apabila nilai deviasi besar, maka penyebaran 

dari rata-rata juga besar. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih nilai maksimum dan 

minimum yang terlalu ekstrim (Suharyadi dan Purwanto, 2003 dalam Sulistyowati, 

2009).  
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Deskriptif   Tabel 4.9 

   Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Reliability 30 6.00 15.00 11.9000 2.27959 

Responsive 30 7.00 15.00 12.8667 2.41737 

Competence 30 6.00 10.00 7.9000 1.34805 

Acces 30 6.00 10.00 8.1000 1.49366 

Courtesy 30 5.00 10.00 8.8333 1.26173 

Communication 30 4.00 10.00 8.4333 1.73570 

Credibility 30 4.00 10.00 8.5333 1.85199 

Security 30 6.00 10.00 7.9000 1.34805 

Understanding 30 5.00 10.00 8.2000 1.24291 

Tangibles 30 5.00 10.00 8.1667 1.14721 

Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2013. 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata reliability adalah 

11.9000. Nilai reliability yang negatif terlihat pada nilai minimumnya sebesar 6.00 dan 

nilai reliability yang positif terlihat pada nilai maksimumnya sebesar 15.00. Nilai rata-

rata reliability yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa tingkat persepsi kualitas 

pelayanan variabel reliability cenderung tinggi. Responsive memiliki nilai rata-rata 

12.8667, nilai minimum dari responsive adalah 7.00 dan nilai maksimumnya sebesar 

15.00. Nilai rata-rata responsive terbilang sangat tinggi dan dapat menunjukan bahwa 

tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel responsive cenderung tinggi. Competence 

memiliki nilai rata-rata 7.9000, nilai minimum dari competence adalah 6.00 dan nilai 

maksimumnya sebesar 10.00. Nilai rata-rata competence termasuk tinggi dan dapat 

menunjukan bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel competence cenderung 
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tinggi. Acces memiliki nilai rata-rata 8.1000, nilai minimum dari acces adalah 6.00 dan 

nilai maksimumnya sebesar 10.00. Nilai rata-rata acces terbilang sangat tinggi dan dapat 

menunjukan bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel acces cenderung tinggi. 

Courtesy memiliki nilai rata-rata 8.8333, nilai minimum dari courtesy adalah 5.00 dan 

nilai maksimumnya sebesar 10.00. Nilai rata-rata courtesy sangat tinggi dan dapat 

menunjukan bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel courtesy cenderung 

tinggi. Communication memiliki nilai rata-rata 8.4333, nilai minimum dari 

communication adalah 4.00 dan nilai maksimumnya sebesar 10.00. Nilai rata-rata 

communication terbilang sangat tinggi dan dapat menunjukan bahwa tingkat persepsi 

kualitas pelayanan variabel communication cenderung tinggi. Credibility memiliki nilai 

rata-rata 8.5333, nilai minimum dari credibility adalah 4.00 dan nilai maksimumnya 

sebesar 10.00. Nilai rata-rata crediblility terbilang sangat tinggi dan dapat menunjukan 

bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel credibility cenderung tinggi. Security 

memiliki nilai rata-rata 7.9000, nilai minimum dari secutiy adalah 6.00 dan nilai 

maksimumnya sebesar 10.00. Nilai rata-rata security terbilang sangat tinggi dan dapat 

menunjukan bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel security cenderung 

tinggi. Understanding Knowing the Customer memiliki nilai rata-rata 8.2000, nilai 

minimum dari Understanding Knowing the Customer adalah 5.00 dan nilai 

maksimumnya sebesar 10.00. Nilai rata-rata Understanding Knowing the Customer 

terbilang sangat tinggi dan dapat menunjukan bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan 

variabel Understanding Knowing the Customer cenderung tinggi. Tangibles memiliki 

nilai rata-rata 8.1667, nilai minimum dari tangibles adalah 5.00 dan nilai maksimumnya 
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sebesar 10.00. Nilai rata-rata tangibles terbilang sangat tinggi dan dapat menunjukan 

bahwa tingkat persepsi kualitas pelayanan variabel tangibles cenderung tinggi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan mahasiswa STIE Indonesia Banking School  

memiliki persepsi yang memuaskan atas kualitas pelayanan yang diterimanya (dirasakan) 

yang meliputi dimensi reliability, responsiveness, competence, access, courtesy, 

communication, credibility, security,  understanding knowing the customer, dan tangible. 

Hasil analisis deskriptif tersebut juga menunjukkan bahwa semua variabel 

tersebut berpengaruh dalam persepsi pelanggan, tetapi yang paling sangat berpengaruh 

adalah variabel reliability dan responsive merupakan yang paling berpengaruh dalam 

persepsi pelanggan. 

 

 5.2 Saran 

 

 1. Bagi Akademik  

 Diharapkan mahasiswa STIE.Indonesia Banking School angkatan 2006-2008 

mengetahui persepsi kualitas pelayanan yang dilakukan terhadap handphone 

blackberry. 

 2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian yang dilakukan peneliti hanya terbatas di kampus STIE Indonesia 

Banking School saja, sehingga tidak dapat menggambarkan keadaan yang 

sebenernya dengan baik. Maka penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya 

 Analisis Persepsi..., Arif Tegar Yudha, Ak.-Ibs, 2013 
 



 
 

 
63 

 

untuk menggunakan subjek yang lebih luas lagi seperti melakukan penelitian di 

berbagai kampus dalam satu daerah serta menggunakan variabel lain diluar 

penelitian yang dilakukan peneliti seperti kepuasan konsumen. 

Kepada para peneliti berikutnya untuk dapat lebih mengembangkan penelitian ini 

dengan memodifikasi model penelitian dan juga bisa menjadi acuan untuk 

menganalisis persepsi kualitas pelayanan pada smartphone merek lain. 
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