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ABSTRACT 

   

 The main problem in this study is whether the 

quality of service and product influence on customer 

satisfaction at PT. APKOMINDO BANYUWANGI. The 

purpose of this study is to determine the extent to which the 

influence of service quality and product to customer 

satisfaction PT APKOMINDO BANYUWANGI. To apply the 

objective then used multiple linear regression analysis 

method then obtained equation: Y = -0.919 + 0.218X1 + 

0.339X2 Where Y = -0.919 is a constant that is the point of 

intersection between the axis erect with the regression line. 

This means that if the variable quality of service rose one-

unit then it will increase consumer satisfaction of 0.218 

assuming constant product variables. If the product variable 

rises one-unit then it will increase consumer satisfaction of 

0.339 assuming constant service quality variable. 

Simultaneously variable quality of service (X1) and product 

(X2) have an effect on to consumer satisfaction at PT 

APKOMINDO. It can be proven from F test analysis that F 

count> F table (14.324> 3,195). The result of partial 

analysis using t test shows that the variable of service 

quality (X1) and product (X2) with t value respectively: 
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2,327 and 2,438 have significant influence to customer 

satisfaction at PT. APKOMINDO, from result of t test show 

H2 accepted mean that service quality variable partially 

have statistically significant effect to consumer satisfaction, 

from result of t test show H3 accepted mean product 

variable partially have statistically significant effect. The 

result of partial analysis is known that product variable (X2) 

has the highest value of 2,438 this means that the product 

variable has the greatest influence to the satisfaction of 

consumer PT APKOMINDO. The amount of influence can 

be seen from the adjusted R Square that is equal to 0.352 

to explain 35.2% changes that occur in customer 

satisfaction. The rest of 64.8% is explained by factors other 

than these two variables, such as price, cost, and 

emotional 

 

Keywords: Quality of Service, product quality, Consumer 

Satisfaction 

 

 

ABSTRAK 

 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah 

kualitas pelayanan dan produk berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada PT. APKOMINDO 

BANYUWANGI. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan dan 

produk terhadap kepuasan konsumen PT APKOMINDO 

BANYUWANGI. Untuk mengaplikasikan tujuan tersebut 

maka digunakan metode analisis regresi linier berganda 

maka diperoleh persamaan : Y=  -0,919 + 0,218X1 + 

0,339X2. Dimana Y= -0,919 adalah konstanta yaitu titik 
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potong antara sumbu tegak dengan garis regresi. Artinya 

apabila variable kualitas pelayanan naik satu-satuan maka 

akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,218 

dengan asumsi variabel produk konstan. Apabila variabel 

produk naik satu-satuan maka akan meningkatkan 

kepuasan konsumen  sebesar 0,339 dengan asumsi 

variabel kualitas pelayanan konstan. Secara simultan 

variabel kualitas layanan (X1) dan produk (X2) berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen pada PT APKOMINDO. Hal 

ini dapat dibuktikan dari analisis uji F bahwa F hitung > F 

table (14.324 > 3,195). Hasil analisis secara parsial dengan 

menggunakan uji t menunjukan bahwa variabel kualitas 

pelayanan (X1) dan produk (X2) dengan nilai t hitung 

berturut-turut : 2,327 dan 2,438 berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada PT. APKOMINDO, dari 

hasil uji t menunjukkan H2 diterima artinya bahwa variabel 

kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan 

secara statistik terhadap kepuasan konsumen, dari hasil uji 

t menunjukkan H3 diterima artinya variabel produk secara 

parsial berpengaruh signifikan secara statistik. Hasil 

analisis secara parsial diketahui bahwa variabel produk 

(X2) mempunyai nilai thitung paling besar 2,438 hal ini berarti 

variabel produk mempunyai pengaruh paling besar 

terhadap kepuasan konsumen PT APKOMINDO. Besarnya 

pengaruh dapat dilihat dari adjusted R Square yaitu 

sebesar 0,352 untuk menjelaskan 35,2% perubahan yang 

terjadi pada kepuasan konsumen. Sisanya sebesar 64,8% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain kedua variabel 

tersebut, misalnya harga, biaya, dan emosional. 

 

Kata kunci : Kualitas Layanan, kualitas produk, Kepuasan 

Konsumen. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang pesat 

sekarang ini, membuat 

kita untuk lebih membuka 

diri dalam menerima 

perubahan-perubahan 

yang terjadi akibat 

kemajuan dan 

perkembangan tersebut. 

Prospek pasar yang 

potensial dan kebutuhan 

kita yang tinggi akan 

teknologi seperti 

komunikasi, menjadikan 

bisnis jasa telekomunikasi 

memiliki daya tarik yang 

tinggi. Komunikasi 

merupakan suatu hal 

yang penting yang 

dianggap mampu 

membantu hidup 

manusia. Sejak 

ditemukannya alat 

komunikasi, gerak hidup 

manusia menjadi berubah 

lebih mudah dan terasa 

dekat. Semakin lama pola 

pikir konsumen berubah 

seiring perkembangan 

jaman. Konsumen yang 

dulunya hanya 

menggunakan alat 

komunikasi, disebut 

telepon, kini mulai beralih 

menggunakan telepon 

seluler, sehingga 

perusahaan penyedia 

jasa layanan 

telekomunikasi dapat 

mengambil peluang baru 

dari keinginan-keinginan 

dan kebutuhan konsumen 

yang belum terpenuhi.  

Melihat kondisi 

konsumen seperti itu, 

perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang 

telekomunikasi mulai 

berlomba-lomba 

mengeluarkan Kartu 

ponsel (Sim Card). 

Konsumen adalah raja, 

kepuasan konsumen 

adalah kepuasan setiap 

perusahaan dan perlu 

disadari bahwa pelayanan 

dan kepuasan konsumen 

merupakan aspek vital 

dalam rangka bertahan 

dalam bisnis dan 

memenangkan 
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persaingan. Kini 

konsumen makin terdidik 

dan menyadari akan hak 

haknya, oleh karena itu 

dapatlah dipahami oleh 

pakar pemasaran yang 

terdapat bahwa tidaklah 

realistis bila suatu 

perusahaan berharap 

tidak ada pelanggan yang 

tidak puas, tentu saja 

setiap perusahaan dalam 

hal ini perusahaan yang 

bergerak dibidang 

telekomunikasi harus 

meminimalkan ketidak 

puasaan konsumen 

dengan memberikan 

pelayanan yang semakin 

hari semakin baik. 

Teknologi telah 

menggeser kemampuan 

telepon rumah dengan 

telepon seluler (mobile 

phone) dengan berbagai 

kemudahan dengan 

didukungan dari kartu 

ponsel (sim card) yang 

memiliki keunggulan-

keunggulan dari penyedia 

layanan jaringan 

telekomunikasi (provider). 

Layanan yang diberikan 

provider sebagai operator 

seluler pun bisa beragam, 

namun secara garis besar 

penyedia jasa 

telekomunikasi 

menawarkan sambungan 

telepon langsung, Sort 

Message Service (SMS), 

dan kini merambah dalam 

koneksi internet. 

PT Apik Komunika 

Indonesia yang 

merupakan dealer 

Telkomsel yang berada di 

daerah Banyuwangi Jawa 

Timur. Merupakan dealer 

yang mendapatkan 

produknya dari telkomsel, 

sedangkan Telkomsel 

sendiri adalah operator 

telekomunikasi seluler 

GSM pertama di 

Indonesia dengan 

memiliki tiga produk GSM, 

yaitu simPATI (prabayar), 

Kartu AS (prabayar), dan 

kartu HALO (pascabayar). 

Selain itu, Telkomsel juga 

memiliki layanan internet 

nirkabel lewat jaringan 

telepon seluler, yaitu 
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Telkomsel Flash. 

Beberapa produk yang 

ada di dealernya, yaitu: 

simPATI, Kartu As, dan 

Telkomsel Flash. 

Adanya ragam 

produk layanan 

komunikasi yang serupa 

telah menghadapkan 

perusahaan 

telekomunikasi pada 

ancaman dari produk-

produk atau komoditas 

sejenis dari perusahaan 

lain yang akan dengan 

mudah memasuki pasar 

dengan menyediakan 

produk atau jasa kepada 

konsumen secara lebih 

baik, lebih cepat, atau 

lebih murah, sehingga hal 

ini akan mengakibatkan 

perusahaan tersebut sulit 

untuk mempertahankan 

konsumen, untuk itu salah 

satu hal yang bisa 

dilakukan adalah dengan 

meningkatkan pelayanan 

yang diberikan kepada 

konsumen, maka dari itu 

perlu adanya pemahaman 

dalam upaya suatu 

perusahaan 

telekomunikasi untuk 

menciptakan dan 

meningkatkan 

kepercayaan sekaligus 

kepuasan konsumen 

untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik. 

Keadaan demikian ini 

membuat perusahaan 

telekomunikasi menyadari 

bahwa akan dihadapkan 

dengan berbagai peluang 

dan ancaman yang 

muncul akibat sistem 

persaingan yang 

terkandung dalam 

lingkungan pemasaran. 

Setiap perusahaan 

telekomunikasi harus 

mampu menciptakan 

pelayanan yang 

memuaskan kepada 

konsumen dan juga 

menguntungkan 

perusahaan tersebut. 

Kejelian dalam 

memanfaatkan bauran 

pemasaran setepat-

tepatnya merupakan 

faktor yang menentukan 

kemajuan perusahaan itu 
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sendiri, apalagi dengan 

adanya pengetatan dari 

pemerintah, setiap 

perusahaan 

telekomunikasi berlomba 

– lomba melalui 

kombinasi bauran 

pemasaran yang menarik. 

Oleh karena itu 

karyawan – karyawan 

sangat diharuskan untuk 

bisa melayani konsumen 

dengan baik dan harus 

bisa mencapai target 

yang ditetapkan oleh 

perusahaan 

telekomunikasi itu sendiri, 

karena keuntungan 

perusahaan untuk 

mencapai keuntungan 

maka targetnya harus 

tercapai. Kegiatan 

pemasaran sangat luas, 

terintegrasi dan 

memerlukan saling  

ketergantungan antara 

pelaku pemasaran dari 

perusahaan harus 

diarahkan pada sasaran 

yang telah direncanakan, 

diprogramkan, diorganisir 

dan dikendalikan. 

Pentingnya pemasaran 

dilakukan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan suatu 

produk atau jasa. 

Pemasaran akan menjadi 

semakin penting dengan 

semakin meningkatnya 

pengetahuan masyarakat. 

Pemasaran juga dapat 

dilakukan dalam rangka 

menghadapi pesaing dari 

waktu kewaktu yang 

semakin meningkat. 

Pesaing justru semakin 

gencar melakukan usaha 

pemasaran dalam 

memasarkan produknya. 

 

METODE 

Dalam rancangan 

penelitian ini penulis 

menggunakan deskriptif 

statistik yaitu mencoba 

untuk menggambarkan 

pengaruh kualitas 

pelayanan, produk 

terhadap kepuasan 

konsumen dengan 

menggunakan statistik. 

Pengumpulan data 

dilakukan melalui 
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kuesioner yang diberikan 

kepada konsumen yang 

telah ditentukan menjadi 

sampai penelitian, 

kemudian dianalisis 

dengan menggunakan 

dengan analisis regresi. 

Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari 

variabel-variabel terikat 

(dependent) yang 

dinotasikan dengan (Y) 

yang merupakan 

kepuasan konsumen, dan 

variabel bebas 

(independent) dengan 

notasi (X) variabel bebas 

ini terdiri dari dua, yaitu 

kualitas layanan (X1) dan 

produk (X2). 

a. Variabel Terikat 

(dependent) 

 Kepuasan 

konsumen merupakan 

perbandingan antara 

harapan yang diinginkan 

konsumen dengan 

kenyataan yang mereka 

terima. Apabila harapan 

yang mereka inginkan 

terpenuhi maka mereka 

akan merasa puas, 

sedang harapan yang 

tidak sesuai dengan 

kenyataan akan membuat 

mereka tidak puas. 

Indikatornya adalah : 

1. Kepuasan terhadap 

pelayanan 

Pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan sesuai 

dengan harpan konsumen 

2. Kepuasan produk 

yang dihasilkan  

Produk yang diberikan 

oleh perusahaan sesuai 

dengan harapan 

konsumen 

b. Variabel Bebas 

(independent) 

 Variabel bebasnya 

sebagai berikut : 

1. Variabel Kualitas 

Layanan (X1) 

 Kualitas layanan 

didefinisikan sebagai 

ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai 

dengan ekspetasi 

pelanggan. Berdasarkan 

definisi ini, kualitas 

layanan diwujudkan 

melalui pemenuhan 
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kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta 

ketepatan 

penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan 

pelanggan. Indikator yang 

digunakan untuk variabel 

kualitas layanan ini 

adalah : 

a. Tangibles (Bukti 

Langsung) 

PT. APKOMINDO 

Memiliki fasilitas yang 

menarik, nyaman dan 

bersih serta aman 

digunakan. 

b. Reliability 

(Kendala) 

PT. APKOMINDO dalam 

memberikan pelayanan 

berupa informasi kepada 

konsumen sangat akurat 

c. Responsiveness 

(Daya Tanggap) 

 PT. APKOMINDO 

memberikan respon yang 

cepat dalam pelayanan 

d. Assurance (Jaminan) 

 PT. APKOMINDO 

menjamin kualitas 

produknya dan 

bertanggung jawab  

e. Emphaty (Kepedulian) 

Karyawan PT. 

APKOMINDO bersikap 

ramah dan sopan dalam 

melayani transaksi. 

2. Variabel Produk (X2) 

  Produk 

menurut Kotler & 

Amstrong, (2001) adalah 

segala sesuatu yang 

dapat ditawarkan kepasar 

untuk mendapatkan 

perhatian, dibeli, 

digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan 

atau kebutuhan. Kualitas 

produk adalah segala 

sesuatu yang memiliki 

nilai dipasar sasaran 

(target market) dimana 

kemampuannya 

memberikan manfaat dan 

kepuasan, termasuk hal 

ini adalah benda, jasa, 

organisasi, tempat, orang 

dan ide. 

Indikator yang digunakan 

untuk variabel produk : 

a. Kinerja produk 

  Merupakan 

karakteristik dasar 
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produk. Menurut 

Armstrong & Kotler 

(2001:584) performance 

merupakan tingkat 

dimana produk mampu 

menjalankan fungsinya. 

Kinerja merupakan 

karakteristik operasi 

pokok dari produk inti 

(core product) yang dibeli. 

b. Daya tahan produk 

  Daya tahan 

produk (durability), yang 

merupakan jumlah 

pengguanaan produk 

yang dapat diterima. 

Sebelum produk tersebut 

diganti. Daya tahan 

(durability) berkaitan 

dengan berapa lama 

produk tersebut dapat 

terus digunakan.   

c. Kualitas produk 

 Kualitas yang 

dipersepsikan (perceived 

quality) yang merupakan 

kualitas yang diambil dari 

reputasi penjualnya. 

 

 

 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

Dari data yang 

didapat melalui jawaban, 

kemudian dilakukan 

pembahasan antara lain: 

uji validitas, uji reliabilitas, 

analisis regresi, uji 

hipotesis, analisis 

korelasi, uji determinasi, 

dan uji asumsi klasik. 

Uji validitas dalam 

penelitian ini 

menerangkan bahwa item 

pertanyaan dikatakan 

valid jika nilai korelasi 

setiap item pertanyaan 

lebih besar dari nilai rtabel 

dengan tingkat nilai 

signifikan 5% (0,05). Hasil 

uji validitas pada setiap 

item pertanyaan dalam 

kuesioner yang tersebar 

dihasilkan bahwa 

koefisien korelasi > nilai 

rtabel (0,279) dengan 

tingkat signifikan 0,05%. 

Maka semua item 

dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini 

dilakukan dengan 
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Cronbach Alpha. Suatu 

instrumen dikatakan 

reliabel apabila α lebih 

besar dari 0,60. hasil uji 

Reliabilitas pada setiap 

variabel bahwa nilai alpha 

lebih besar dari 0,60. 

Maka semua variabel 

dinyatakan Reliabilitas. 

Untuk mengetahui 

variabel kualitas layanan 

(X1) dan produk (X2) 

terhadap kepuasan 

konsumen (Y), maka 

dalam penelitian ini 

digunakan alat analisis 

regresi linier berganda 

dengan menggunakan 

software SPSS for 

windows ver 16.0.  

Model persamaan 

regresi dari hasil 

perhitungan di atas dapat 

dirumuskan sebagai 

berikut : 

Y=  -0,919 + 0,218X1 + 

0,339X2 

Dengan interprestasi : 

a. -0,919 adalah 

konstanta, yaitu 

titik potong antara 

sumbu tegak 

dengan garis 

regresi 

b. Apabila variabel 

kualitas layanan 

naik satu-satuan 

maka akan 

meningkatkan 

kepuasan nasabah 

sebesar 0,218 

dengan asumsi 

variabel produk 

konstan 

c. Apabila variabel 

produk naik satu-

satuan maka akan 

meningkatkan 

kepuasan nasabah 

0,339 dengan 

asumsi variabel 

kualitas layanan 

konstan. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah 

kualitas layanan dan 

kualitas produk 

berpengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan.  

Berdasarkan 

kesimpulan diatas, maka 
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dapat dikemukakan 

berbagai saran yang 

dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan 

antara lain : 

1. Mengingat variabel 

kualitas pelayanan 

dan produk secara 

simultan dan 

parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah 

pada PT 

APKOMINDO 

BANYUWANGI. 

diharapkan 

manajemen PT 

APKOMINDO  

BANYUWANGI 

dapat 

meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

2. Mengingat produk 

berpengaruh 

dominan terhadap 

kepuasan 

konsumen, maka 

PT APKOMINDO 

BANYUWANGI 

harus tetap 

menjaga 

produknya agar 

konsumen semakin 

puas. 

3. Sebaiknya 

penelitian 

berikutnya dapat 

menambah 

variabel 

independent dan 

dependent yang 

terdapat dalam 

penelitian ini. 
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