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ABSTRAK 

 

 

Shinta. 2021. Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan WMS di 

PT. Telkom Tbk. Makassar, dibimbing oleh Ahmad Firman.  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode survei 

dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan WMS di PT. Telkom Tbk. 

Makassar. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan layanan WMS 

Telkom yang berjumlah 350 orang, sedangkan sampel ditentukan dengan 

menggunakan teory L. Gray (2010) dengan mengambil 10% dari total populasi. Jadi 

jumlah sampel adalah 35 orang responden. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang terdiri produk, 

harga, saluran distribusi, promosi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan baik 

secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan adalah variabel produk.  

 

Kata kunci: Bauran pemasaran dan kepuasan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Shinta. 2021. The Effect of Marketing Mix on Customer Satisfaction of WMS at PT. 

Telkom Tbk. Makassar, guided by Ahmad Firman. 

This research is a quantitative study that uses a survey method in data 

collection. This study aims to determine the effect of the marketing mix on customer 

satisfaction of WMS at PT. Telkom Tbk. Makassar. 

The population used in this study were 350 WMS Telkom service subscribers, 

while the sample was determined using L. Gray's theory (2010) by taking 10% of the 

total population. So the number of samples is 35 respondents. The data analysis method 

used in this study is multiple linear regression analysis. 

The results showed that the marketing mix consisting of product, price, 

distribution channels, promotion has a positive and significant effect either partially 

or simultaneously on customer satisfaction. The variable that has the most dominant 

influence on customer satisfaction is the product variable. 

 

Keywords: Marketing mix and customer satisfaction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan 

yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi 

komunikasi manusia dapat saling tukar menukar informasi dari jarak jauh dengan 

waktu yang relative cepat dan efisien. Dengan perkembangan teknologi yang 

pesat dan sadar akan pentingnya mendapatkan informasi membuat banyak 

orang tertarik untuk menggunakan internet sebagai alternatif untuk dapat 

mengakses informasi melakukan aktivitas komunikasi dengan menggunakan 

internet.  

Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat sekarang 

ini,masyarakat membutuhkan akses informasi yang beragam, mudah, cepat dan 

handal maka merupakan peluang sekaligus tantangan bagi operator 

layanantelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. 

Pesatnya perkembangan teknologi akses jaringan dan teknologi yang berbasis 

internetmemungkinkan bagi operator layanan untuk dapat menyediakan layanan 

yang beragam (multi service) bagi pelanggannya yaitu layanan suara (telepon), 

data(internet) dan gambar (IP-TV) dalam satu jaringan akses atau dikenal 

dengan layanantriple-play. 

Berdasarkan hal tersebut PT Telkom juga meluncurkan suatu provider 

baru yang dikenal dengan WMS (Wifi Manage Service). WMS (Wifi Manage 

Service) merupakan sejarah baru bagi pelaku UMKM di Indonesia, di mana 

Telkom membuka kesempatan untuk memasuki bisnis digital di era modern. 
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Melalui WMS (Wifi Manage Service), pemilik bisnis warnet konvensional dapat 

meremajakan kembali bisnisnya. Sedangkan bagi kalangan rumah tangga 

pemilik usaha mikro, terbuka peluang untuk memasuki bisnis digital dengan 

sangat mudah. Kita aplikasikan pola bagi hasil untuk pemilik usaha WMS (Wifi 

Manage Service). WMS (Wifi Manage Service) merupakan salah satu upaya 

Telkom dalam mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun 

kemajuan dan kemandirian ekonomi Indonesia. 

Sistem jaringan dalam informasi dan teknologi membutuhkan pemasaran 

yang baik untuk dapat berkompetisi dalam rangka meningkatkan penjualan dan 

menarik pelanggan serta peningkatan harga jual perusahaan. Untuk memenuhi 

kepuasan pelanggan, perusahaan di samping menghasilkan produk yang 

bermutu serta harga yang menarik, juga  sangat perlu memperluas penyaluran 

penjualannya, menambah tempat service maupun menstimulir penjualan dengan 

menarik perhatian para pembeli dengan promosi keberadaan produk, tentang 

ciri-ciri dan kondisinya serta manfaat yang diperoleh para konsumen . 

Produk-produk layanan PT Telkom yang ada saat ini, yakni Voice, 

Signalling, Network Service, Data dan Internet, Data Center, Managed Service, 

Retail Service, Solutions, Inftrastruktur Service dan Tower Rental Management. 

Produk-produk tersebut mempunyai keunggulan masing-masing sesuai dengan 

bagian dan kebutuhan layanan pelanggan. Pada Layanan WMS atau Managed 

Service diperuntukkan untuk menyediakan dan mengelola sistem connetcitivity 

dengan kualitas tinggi, dapat digunakan dengan atau tanpa penyediaan layanan 

content dan aplikasi, optimalisasi biaya dalam suatu model/skema bisnis tertentu. 

Berdasrkan keunggulan yang dimiliki oleh Produk WMS tersebut maka penulis 

berupaya untuk mengkaji lebih dalam dalam bentuk penelitian atau riset, 
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misalnya pada produk WMS mempunyai sisitem connectivity dengan kualitas 

yang lebih tinggi, hal ini membuat pelanggan lebih nyaman akan penggunaan 

sesuai kebutuhannya dalam era persaingan dunia telekomunikasi saat ini. 

Bauran pemasaran yang tepat sasaran kepada pelanggan 

memungkinkan dapat meningkatkan income perusahaan melalui peningkatan 

volume penjualan. Pencapaian peningkatan volume penjualan harus didukung 

oleh kemampuan karyawan dalam penerapan bauran pemasaran yang maksimal 

sehingga tepat sasaran. Kenyataan yang ada dalam dunia jaringan sistem 

informasi dan sistem teknologi  terjadi persaingan yang cukup pesat antara brand 

yang satu dengan brand yang lain. Layanan WSM ini menggunakan jaringan 

fiber optic sehingga mampu memberikan layanan internet dengan kecepatan 

yang tinggi hingga 20 Mbps. Koneksi super cepat yang ada di WMS hanya bisa 

dipasang ditempat yang ramai semacam kafe, sekolah, kantor jg mungkin bisa. 

Untuk akses tidak perlu beli voucher seperti wifi.id yang ada ditempat umum. 

Nanti kalau sudah konek ke wifi ini pada landing page halaman login cukup tekan 

tombol lanjutkan sudah bisa langsung konek dengan ukuran maks 620x250 pixel. 

Atau bisa juga diberikan username dan password yang dishare. Landing page 

halaman login dan nama SSID bisa dikustomise sesuai dengan nama usaha kita. 

Tarif untuk berlangganan layanan ini adalah Rp 550.000/AP/bulan sudah 

termasuk biaya PPN sebesar 10%, untuk mendapatkan benefit tambahan seperti 

customize welcome page, landing page, dan username management (untuk multi 

login) akan dikenakan biaya tersendiri, sedangakan tarif akses end user 

diserahkan ke venue. Kemudian perangkat yang dipinjamkan berupa ONT dan 

Access Point (biasanya Cisco) yang dibridge sehingga tidak terkoneksi lewat 

kabel. 
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Tabel 1.1. 

Data Penjualan  

2016 2017 2018 2019 

20Unit/Tahun 453Unit/Tahun 950Unit/Tahun 1507Unit/Tahun 

 Sumber : PT.Telkom Balaikota Makassar, 2019 

Oleh karena itu Pihak PT. Telkom Makassar membutuhkan suatu sistem 

pemasaran yang tepat dalam meningkatkan penjualan produk jaringan tersebut. 

Hasil riset yang dilakukan oleh Syarmad (2013) menyatakan bahwa kualitas 

layanan terhadap pmasaran produk PT Telkom signifikan mempengaruhi 

pelanggan terhadap produk-produk reonovasi. Hal ini didukung oleh Suawandari 

(2006) bahwa hubungan kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan 

pada PT Telkom Surakarta tingkat kepuasan pelanggan sebesar (-3,668), 

Santoso (2011) bahwa kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Speedy pada PT Telkom CO. Langsa dalam persamaan regresi yang memiliki 

pengaruh paling besar dalam pencapaian kepuasan pelanggan pada pelayanan 

jasa Telkom, dimensi tampilan dengan nilai 0,401 selanjutnya dimensi jaminan 

dengan nilai 0,267 dan terakhir dimensi empathy dengan nilai 0,508. Maka perlu 

adanya marketing mix , karena merupakan suatu perangkat yang menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran yang terdiri dari produk,harga,saluran distribusi 

dan promosi. 

Produk adalah barang atau jasa yang mempunyai potensi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup (Machfoedz,2010). Dari segi produk, WMS 

mempunyai jaringan fiber optic sehingga mampu memberikan layanan internet 

dengan kecepatan yang tinggi dan stabil. Koneksi super cepat yang ada di WMS 

bisa dinikmati dengan harga yang sangat murah. 
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Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan pada suatu produk atau 

jasa (Machfoedz,2010). Dalam persaingan ketat didunia telekomunikasi, 

penetapan harga akan mempengaruhi permintaan dari suatu produk. Dalam hal 

harga, WMS memberikan harga yang cukup bersaing dengan merek-merek 

telekomunikasi lainnya ditunjang dengan kualitas yang baik, WMS juga kerap 

memberikan diskon kepada konsumennya. 

Saluran Distribusi juga menentukan keberhasilan penjualan dari suatu 

produk. Penjualan suatu produk agar sampai kekonsumen dengan baik, dapat 

meningkatkan daya jual suatu produk. Kemudahan konsumen untuk memperoleh 

produk pun turut membantu dalam menarik konsumen baru, juga 

mempertahankan konsumen lama. 

Promosi adalah suatu kegiatan dan materi yang dalam praktiknya 

membutuhkan teknik tertentu, di bawah pengendalian produsen atau penjual 

yang dapat memberikan informasi dengan menarik tentang produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh penjual atau produsen baik secara langsung maupun tidak 

(Machfoedz,2010). WMS juga sering berpartisipasi dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh kampus, dan juga sering melakukan kegiatan motivasi. 

Berdasarkan hal tersebut PT. Telkom dalam memasarkan produknya 

berbanding lurus dengan kualitas palayanan PT. Telkom. Hal ini juga dapat 

dilihat oleh hasil riset Latifah (2010) bahwa pengaruh kualitas pelayanan 

Customer Servise terhadap loyalitas pelanggan pada Plasa Telkom Kandatel 

Yogyakarta, Soraya (2008) menyatakan bahwa pengaruh penerapan program 

Corporate Social Konsumen Telkom Flexi, berdasarkan uji regresi yang 

dilakukan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,183 berarti pengaruh variable 
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penerapan program CSR Smart Campus Telkom terhadap loyalitas konsumen 

sebesar 8,30% sedangkan 81,70% oleh faktior lainOleh karena itu.  

Oleh karena berdasarkan hasil-hasil riset tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan riset pada  PT Telkom Makassar dengan fokus penelitian pada 

penjualan sistem jaringan komunikasi, pada prinsipnyasistem jaringan 

komunikasi menjadikan promosi sebagai media dalam meraih pasar sekaligus 

meningkatkan penjualan termasuk mengantisipasi ruang gerak beberapa 

perusahaan yang bermunculan di bidang yang sama. Fenomena-fenomena yang 

dialami oleh PT telkom Makassar yakni munculnya kompetitor-kompetitor dalam 

masalah jaringan, hal ini sangat membutuhkan kemampuan dunia 

pertelekomunikasian. 

Masalah-masalah yang dihadapi pelanggan saat ini adalah lemahnya 

data sistem connectivitas dan persaingan data internet terhadap pelanggan, 

sehingga dengan munculnya produk PT. Telkom WMS ( Wifi Manage Service) 

membuat pelanggan lebih nyaman akan komunikasi melalui data layanan 

connectivity yang lebih tinggi. Olehnya produk tersebut membuat penulis untuk 

mendalami lebih dalam dalam bentuk penelitian. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik mengkaji lebih 

dalam tentang produk PT Telkom WMS (Wifi Mange Service) tersebut dengan 

memilih judul sebagai berikut : “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Kepuasan Pelanggan WMS di PT. Telkom Tbk. Makassar”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang tersebut diatas maka adapun rumusan 

masalahnya sebagai berikut : 
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1. Apakah Bauran Pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi berpengaruh parsial terhadap kepuasan pelanggan 

WMS (Wifi Mange Service)  di PT TelkomTbk. Makassar ? 

2. Apakah Bauran Pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi berpengaruh simultan terhadap kepuasan pelanggan 

WMS (Wifi Mange Service)  di PT TelkomTbk. Makassar ? 

3. Variabel-variabel apa saja dari bauran pemasaran yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan WMS (Wifi 

Manage Service) pada PT. Telkom Tbk. Makassar?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Bauran Pemasaran yang terdiri dari produk,harga, 

promosi, dan saluran distribusi berpengaruh simultan atau parsial terhadap 

kepuasan pelanggan WMS (Wifi Manage Service)  di PT Telkom Makassar. 

2. Untuk mengetahui variabel-variabel apa saja dari bauran pemasaran yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan WMS (Wifi 

Manage Service) pada PT. Telkom Makassar. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan mengetahui informasi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi layanan internet pada PT.Telkom Tbk. 

b. Bagi instansi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pimpinan perusahaan dalam pembuatan keputusan yang berkaitan 

dengan faktor-faktor layanan internet pada PT.Telkom Tbk. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dan 

dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian sejenisnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Pada umumnya manajemen mencoba untuk mengikuti perkembangan 

pasar yang rumit dengan membiayai penelitian, mengunjungi pelanggan dan 

penyalur, melakukan diskusi dengan para wiraniaga, dan bahkan berbicara 

dengan pasar pesaing, tapi kenyataannya sering berbeda. Dalam praktek 

kadang-kadang riset terlampau banyak sehinggamanajemen tidak cukup waktu 

menganalisis dan menggalinya secara mendalam. Bila hasil penemuan riset 

bertentangan dengan kebijaksanaan konfensional perusahaan, seringkali yang 

dipersoalkan validitas risetnya dan bukan pendapat subyektif dari kelompok 

pemasaran penjualan. 

Menurut Pride Ferrel (1995:28) Manajemen pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan 

distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

tujuan individu dan organisasi. Untuk mengelola proses pertukaran diperlukan 

sejumlah upaya-upaya dan keterampilan yang penting. Manajemen berlangsung 

bila sekurang-sekurangnya satu pihak mempertimbangkan sasaran dan untuk 

memperoleh tanggapan yang diharapkan dari pihak lain pada pertukaran 

potensial. Manajemen pemasaran mempunyai tugas untuk mempengaruhi 

tingkat, jangakauan waktu dan komposisi permintaan dengan berbagai cara 

hingga membantu perusahaan mencapai sasarannya. 

Kotler (2016:15) mendefinisikan bahwa Manajemen pemasaran memiliki 

tanggung jawab langsung untuk mencari tahu area di mana produk dan layanan 

perusahaan gagal memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen dan untuk 
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memulai program pemasaran dengan penuh semangat untuk memberikan 

kepuasan yang diinginkan secara eksplisit yang diminta oleh konsumerisme. 

Sifat dan tujuan manajemen pemasaran akan menjadi jauh lebih berorientasi 

pada konsumen dan lebih sedikit berorientasi pada produk dan/ atau korporasi 

untuk keuntungan maksimum jangka panjang dari korporasi itu sendiri. 

     Manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisis, 

merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua kegiatam yang 

terkait dengan perancangan dan peluncuran produk, pengkomunikasian, promosi 

dan pendistribusian produk tersebut, menetapkan harga dan 

mentransaksikannya, dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan organisasi 

perusahaan jangka panjang. Dari pengertian tersebut dapat memberikan makna 

atau arti bahwa manajemen pemasaran suatu kegiatan menganalisis, 

merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu kegiatan, yang 

terkait dengan perancangan dan peluncuran produk, promosi serta 

pendistribusian produk, dan menetapkan harga dengan tujuan agar dapat 

memuaskan konsumennya sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi 

perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu dari definisi ini dapat terlihat bahwa 

manajemen pemasaran sebagai suatu proses yang meliputi analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian mencakup gagasan, barang dan 

jasa. Manajemen pemasaran dilandasi oleh gagasan pertukaran dan tujuannya 

adalah menghasilkan kepuasan bagi pihak-pihak yang terlibat. 

      Hani Handoko (2005:4) mendefinisikan “Manajemen Pemasaran adalah 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program 

yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan 

maksud untuk mencapai tujuan pemasaran”. Titik berat diletakkan pada 
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penawaran perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar 

tersebut serta menentukan harga, mengadakan komunikasi, dan distribusi yang 

efektif untuk memberi tahu, mendorong, serta melayani pasar. 

Jadi, manajemen pemasaran dirumuskan sebagai suatu proses 

manajemen yang meliputi penganalisaan, perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan 

menimbulkan pertukaran yang diinginkan, baik yang menyangkut barang dan 

jasa atau benda-benda yang lain yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis, 

sosial, dan kebudayaan. Proses pertukaran dapat ditimbulkan ditimbulkan baik 

oleh penjual maupun pembeli yang menguntungkan kedua belah pihak. 

Penentuan produk, harga, promosi dan tempat yang mencapai tanggapan yang 

efektif disesuaikan dengan sikap dan prilaku konsumen dipengaruhi sedemikian 

rupa sehingga menjadi sesuai dengan produk-produk perusahaan. 

2.2 Pengertian Pemasaran  

Berikut adalah penjelasan dari American Marketing Association (AMA), 

organisasi profesional pemasaran, dan Dr. Philip Kotler, penulis pemasaran 

klasik sekolah bisnis (Sumarwan: 2017) 

2 Menurut Dewan Direksi American Marketing Association (AMA), Pemasaran 

adalah aktivitas, kumpulan institusi, dan proses untuk membuat, 

mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki 

nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. 

3 Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai “ilmu dan seni 

mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi 

kebutuhan pasar sasaran dengan memperoleh keuntungan. Pemasaran 

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ini 
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mendefinisikan, mengukur, dan mengukur ukuran pasar yang diidentifikasi 

dan potensi keuntungan. Ini menunjukkan dengan tepat segmen mana yang 

mampu memberikan pelayanan terbaik dan merancang serta 

mempromosikan produk dan layanan yang sesuai”.  

4 Pemasaran adalah pesan dan / atau tindakan yang menimbulkan pesan dan / 

atau tindakan. Jay Baer - Presiden, Yakinkan & Konversi. Penulis dengan 

Amber Naslund dari  The Now Revolution. 

5 Pemasaran secara tradisional merupakan sarana yang digunakan organisasi 

untuk berkomunikasi, terhubung dengan, dan melibatkan audiens targetnya 

untuk menyampaikan nilai dan akhirnya menjual produk dan jasanya. Namun, 

sejak kemunculan media digital, khususnya media sosial dan inovasi 

teknologi, semakin banyak perusahaan yang membangun hubungan yang 

lebih dalam, lebih bermakna, dan langgeng dengan orang-orang yang 

mereka inginkan untuk membeli produk dan layanan mereka. Dunia media 

yang semakin terfragmentasi mempersulit kemampuan pemasar untuk 

terhubung dan, pada saat yang sama, menghadirkan peluang luar biasa 

untuk menempa wilayah baru. Julie Barile - Wakil Presiden eCommerce, 

Pasar Fairway 

6 Pemasaran mencakup penelitian, penargetan, komunikasi (periklanan dan 

surat langsung) dan seringkali hubungan masyarakat. Pemasaran adalah 

penjualan sebagaimana membajak adalah menanam bagi seorang petani — 

ini mempersiapkan audiens untuk menerima promosi penjualan langsung. 

Mary Ellen Bianco - Direktur Pemasaran & Komunikasi, Getzler Henrich & 

Associates LLC 
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7 Pemasaran adalah pertukaran komunikasi yang berkelanjutan dengan 

pelanggan dengan cara yang mendidik, menginformasikan, dan membangun 

hubungan dari waktu ke waktu. Bagian dari waktu ke waktu penting karena 

hanya dari waktu ke waktu kepercayaan dapat diciptakan. Dengan 

kepercayaan, komunitas membangun secara organik di sekitar produk dan 

layanan dan pelanggan tersebut menjadi bersemangat tentang produk seperti 

Anda - mereka menjadi pendukung, penginjil setia, pelanggan tetap, dan 

seringkali, teman. Pemasaran adalah cara yang sangat bagus untuk 

mengidentifikasi apa yang menarik orang dan membuat mereka bersemangat 

tentang merek Anda dan memberikannya kepada mereka, melibatkan 

mereka dalam proses, dan ya, bagian terbaiknya, membangun persahabatan 

yang hebat dalam prosesnya. Renee Blodgett - Direktur Eksekutif / Pendiri, 

Magic Sauce Media 

8 Profesor Philip Kotler menjelaskan bahwa pemasaran adalah "memenuhi 

kebutuhan pelanggan Anda dengan mendapatkan keuntungan". Bagi saya 

definisi itu lebih dari sekadar mengkomunikasikan fitur produk. Pemasar 

bertanggung jawab atas pengalaman 360 derajat. Misalnya, di dunia media 

sosial, kebutuhan Twitter pelanggan mungkin berbeda dari kebutuhannya 

untuk "bermain-main dengan merek" dalam hal promosi game sosial. Setiap 

titik kontak pelanggan mulai dari layanan pelanggan hingga penjualan hingga 

akuntansi dan lainnya adalah bagian dari "pemasaran baru". Toby Bloomberg 

- Pemasaran Bloomberg / Pemasaran Diva 

9 Pemasaran bila dilakukan dengan baik adalah (a) strategi bisnis - proposisi 

nilainya, strategi menuju pasar, dan positioning merek serta citra ke dunia. 

Pemasaran bila tidak dilakukan dengan baik adalah (b) daftar periksa yang 
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tak ada habisnya dari rencana periklanan dan promosi yang tidak akan 

pernah bisa diselesaikan. Pemasaran di abad kedua puluh satu harus (c) 

sebagian besar, tetapi tidak seluruhnya, dapat diukur dan 

dipertanggungjawabkan dalam mengarahkan tujuan bisnis. Pemasaran ketika 

dilakukan dengan cemerlang didorong oleh (a) termasuk bagian kecil yang 

disiplin dari (b), dan tertanam dalam budaya (c). Matt Blumberg - Chairman 

dan Chief Executive Officer, Return Path 

10 Pemasaran adalah proses di mana perusahaan secara menguntungkan 

menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi pendapatan. Mark Burgess - 

Managing Partner, Blue Focus Marketing 

11 Intuitif berdasarkan desain, pemasaran mencocokkan pesan / tujuan yang 

tepat dengan orang yang tepat. Menemukan seseorang yang memiliki 

hubungan pribadi dengan produk, layanan, atau tujuan Anda dengan cara 

yang tidak mengganggu dan mengundang. Pemasaran bisa sesederhana 

membangun jaringan di sebuah acara atau serumit kampanye global bernilai 

jutaan dolar yang mengintegrasikan media cetak, digital, PR, media sosial, 

dan siaran yang menyampaikan pesan tertentu dengan satu tujuan terpadu. 

Beberapa hasil pemasaran terbaik berasal dari inisiatif yang paling 

sederhana. Menjaga agar tetap sederhana terkadang merupakan strategi 

terbaik. Lisa Buyer - Presiden dan Chief Executive Officer, The Buyer Group 

2.3 Peranan Pemasaran 

Menurut Philip Kotler dalam Rangkuti (2017) beberapa peran terpenting 

pemasaran dalam membuat produk sukses adalah sebagai berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen: 
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Kebutuhan sudah ada di pasar. Pemasar mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen dan mengadopsi strategi pemasaran mereka yang sesuai. Mereka 

memengaruhi keinginan, karena ini dibentuk oleh kepribadian budaya dan 

individu. Kebutuhan mereka dipenuhi melalui proses pertukaran. 

2. Memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan dan reputasi organisasi: 

Bisnis bertahan karena retensi pelanggan dan peningkatan pangsa pasar. 

Pemasaran membantu perusahaan mencapai tujuan mereka karena itu berpusat 

pada pelanggan. Pemasaran membantu dalam memuaskan pelanggan di luar 

ekspektasi mereka. 

3. Memperluas pasar: 

Pemasar menggunakan alat komunikasi massa seperti periklanan, 

penjualan, promosi, pemasaran acara, dan PR untuk mempromosikan produk 

mereka secara luas. Selain itu, program PR membangun dan melindungi citra 

dan produk perusahaan. Revolusi dalam teknologi media telah membuat 

pemasaran menjadi lebih interaktif. 

4. Menyesuaikan harga yang tepat: 

Harga merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran produsen karena 

menghasilkan pendapatan. Strategi pemasaran membantu dalam menetapkan 

harga yang adil, memasukkan perubahan yang sesuai, dan menyiapkan 

pendekatan yang tepat. Proses pertukaran berjalan lancar ketika harga 

ditetapkan dengan cara yang menguntungkan. 

5. Penawaran produk yang lebih baik: 

Kebanyakan perusahaan menjual lebih dari satu produk. Produk fisik, 

yaitu barang harus dikemas dan diberi label dengan baik. Sebaliknya, layanan 
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dicirikan oleh intangibility dan inseparability. Dengan demikian, pemasaran 

berperan aktif dengan merancang dan mengelola penawaran produk. 

6. Menciptakan utilitas: 

Sebagian besar utilitas produk dibuat melalui pemasaran. Utilitas adalah 

kemampuan suatu produk untuk memuaskan keinginan. Pemasaran 

menciptakan kegunaan bentuk, tempat, waktu, informasi dan kepemilikan. 

Misalnya, mobil memenuhi kebutuhan untuk memiliki kendaraan dan 

mengendarainya. 

7. Manajemen permintaan: 

Pemasar adalah profesional terampil yang memainkan peran kunci dalam 

memengaruhi tingkat, waktu, dan komposisi permintaan. Permintaan bisa 

menjadi permintaan negatif, tidak ada permintaan, permintaan laten, permintaan 

menurun, permintaan tidak teratur, permintaan penuh atau permintaan yang 

terlalu penuh. Pemasaran membantu dalam menangani berbagai tingkat 

permintaan ini. 

8. Menghadapi persaingan: 

Orientasi kompetitif penting di pasar global saat ini. Pemasaran 

membantu menjaga keseimbangan antara harapan konsumen dan penawaran 

pesaing dengan memantau pasar dengan cermat. Layanan unggul, produk 

premium, dan dealer yang efisien digunakan oleh pemasar untuk 

mempertahankan pangsa pasar mereka. 

9. Pelepasan tanggung jawab sosial: 

Meningkatnya ekspektasi pelanggan, tekanan pemerintah dan degradasi 

lingkungan telah memaksa perusahaan untuk mempraktikkan tanggung jawab 

sosial yang lebih tinggi. Di sini, pemasaran sosial memainkan peran penting. 
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Pemasaran terkait penyebab banyak digunakan oleh rumah perusahaan besar. 

Misalnya, melalui promosi Lifebuoy dengan harga murah, Hindustan Unilever 

Limited menyebarkan kesadaran kebersihan di daerah pedesaan. 

10. Pertumbuhan ekonomi: 

Pemasaran menciptakan permintaan. Permintaan yang meningkat 

mendorong aktivitas produksi dan distribusi. Akibatnya, pertumbuhan industri 

didorong dan tingkat pendapatan meningkat karena peningkatan kesempatan 

kerja. Ini meningkatkan standar hidup dengan menawarkan produk yang lebih 

unggul dan lebih baik. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan terdorong. 

2.4 Strategi Pemasaran 

Menurut Philip Kotler (2016) strategi pemasaran adalah pendekatan 

dasar yang akan digunakan unit bisnis untuk mencapai tujuannya dan yang 

terdiri dari keputusan (strategi) yang rumit di pasar terbesar, pemosisian dan 

bauran pasar, serta alokasi pengeluaran pemasaran. Selain itu, pemasar harus 

memperhatikan dua aspek strategis lainnya, yaitu, lingkungan yang diharapkan 

dan kondisi persaingan saat menentukan strategi pemasaran ”. Setelah 

memutuskan rencana permainan, tugas pemasar berikutnya adalah 

mengembangkan atau menguraikan setiap elemen strategi pemasaran. Tugas 

pertama pemasar adalah memilih pasar potensial dan mengidentifikasi 

kebutuhan dan polanya, setelah itu merumuskan strategi untuk setiap yang dapat 

dikontrol (produk, tempat, harga dan promosi). Dan, manajemenlah yang 

memanipulasi yang dapat dikontrol dalam hal yang tidak dapat dikontrol 

sedemikian rupa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran 

dan membantu mencapai tujuan keseluruhan perusahaan. Sekarang untuk 
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melakukan tugas-tugas ini, manajemen merampingkan pasar produk, distribusi, 

promosi dan strategi penetapan harga menjadi strategi pemasaran secara 

keseluruhan. 

Departemen pemasaran (atau, pemasar) saat menetapkan dan 

menerapkan strategi pemasaran secara keseluruhan terutama berhati-hati dalam 

mengidentifikasi peluang untuk melayani pasar sasaran sedemikian rupa 

sehingga menggagalkan (menggagalkan) upaya pesaing lain untuk mengambil 

bisnis dengan basis yang menguntungkan. Akhirnya, kebutuhan dan pentingnya 

strategi pemasaran secara keseluruhan bervariasi, dengan pengaturan 

persaingan. Perubahan kecil sehubungan dengan panggilan yang dapat dikontrol 

atau tidak dapat dikontrol untuk evaluasi ulang seluruh strategi pemasaran 

(Kotler: 2016) 

2.5 Pengertian Bauran Pemasaran 

Tugas dasar pemasaran adalah penyampaian produk kepada konsumen 

agar kebutuhannya terpenuhi dan tujuan organisasi juga tercapai. Ini melibatkan 

beberapa keputusan penting, misalnya, memutuskan tentang produk atau produk 

yang harus ditawarkan untuk dijual, harga produk, pasar di mana produk dapat 

dijual dan sarana komunikasi dengan konsumen untuk penjualan produk. Semua 

keputusan ini merupakan bagian dari bauran pemasaran.  Menurut Mc Carthy 

dalam Kotler (2016) Bauran pemasaran adalah proses merancang dan 

mengintegrasikan berbagai elemen pemasaran sedemikian rupa untuk 

memastikan tercapainya tujuan perusahaan. Unsur-unsur bauran pemasaran 

telah diklasifikasikan dalam empat kepala - produk, harga, tempat dan promosi. 

Itulah mengapa bauran pemasaran dikatakan sebagai kombinasi dari 4 P. 

Keputusan yang berkaitan dengan produk meliputi perancangan produk, 
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pengemasan dan pelabelan dan variasi produk. Keputusan tentang 'Harga' 

sangat penting karena penjualan sebagian besar bergantung pada harga produk. 

Apakah harga yang sama akan dibebankan atau harga yang berbeda akan 

dikenakan untuk produk yang sama di pasar yang berbeda adalah contoh 

keputusan yang berkaitan dengan harga produk. Unsur penting ketiga adalah 

'tempat', yaitu keputusan mengenai pasar tempat produk akan ditawarkan untuk 

dijual. 'Promosi' melibatkan keputusan yang berkaitan dengan cara dan sarana 

untuk meningkatkan penjualan. Alat atau metode yang berbeda dapat diadopsi 

untuk tujuan ini. 

Lebih lanjut Philip Kotler (2016) menjelaskan bahwa kepentingan relatif 

untuk melekat pada berbagai metode diputuskan sambil berkonsentrasi pada 

elemen 'promosi' dalam bauran pemasaran. Manajer pemasaran harus 

memperhatikan dampak faktor eksternal seperti perilaku konsumen, strategi 

pesaing, dan kebijakan pemerintah terhadap setiap elemen bauran 

pemasaran.Bauran pemasaran melibatkan keputusan mengenai produk yang 

akan tersedia di pasar, harga yang akan dikenakan untuk produk tersebut, 

insentif yang harus diberikan kepada konsumen di pasar di mana produk dapat 

tersedia untuk dijual. Keputusan ini diambil dengan mengingat berbagai kekuatan 

pemasaran di luar organisasi. 

Kombinasi metode dan aktivitas pemasaran, yang diintegrasikan ke dalam 

program pemasaran, untuk mencapai tujuan pemasaran melalui pemenuhan 

kebutuhan konsumen di pasar, disebut bauran pemasaran. 

1. Produk - Apa pun yang ditawarkan di pasar dengan harga tertentu. 

2. Harga - Nilai produk dalam bentuk moneter secara langsung atau tidak 

langsung. 
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3. Promosi - Semua aktivitas yang menyampaikan pesan kepada pelanggan. 

4. Tempat - Semua aktivitas yang terlibat dalam menyampaikan produk ke 

pelanggan. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bauran Promosi Ada beberapa faktor yang 

perlu dipertimbangkan  yaitu :  

1. Jenis pasar produk. Tingkat pemanfaatan alat promosi bervariasi antara 

pasar konsumen dan pasar industri. Pada perusahaan barang konsumsi 

akan lebih memusatkan pada promosi penjualan, periklanan, penjualan 

perorangan dan hubungan masyarakat, sesuai dengan urutannya. 

Sedangkan perusahaan industri akan lebih memusatkan pada penjualan 

perorangan, promosi penjualan, periklanan dan hubungan masyarakat. 

2. Strategi dorong lawan strategi tarik. Bauran promosi sangat dipengaruhi 

oleh apakah perusahaan memilih strategi dorong atau strategi menarik 

untuk menciptakan penjualan. Pada strategi dorong, penjualan 

perorangan dan promosi penjualan yang lebih diperhatikan sedang pada 

strategi tarik, periklanan dan promosi kepada konsumen akan lebih 

berperan. 

3. Kesiapan tahap pembeli. Alat-alat promosi memiliki efektivitas biaya yang 

berbeda pada berbagai tingkat kesiapan pembeli. Periklanan dan 

publisitas memiliki peranan dalam tahap membangun kesadaran. 

Pengertian pelanggan akan dipengaruhui oleh penjualan perorangan. 

Sedangkan pemesanan dan pemesanan kembali akan dipengaruhi oleh 

penjualan perorangan dan promosi penjualan. Jadi pada tahap-tahap 

awal dari proses keputusan pembeli, periklanan dan publisitas akan lebih 
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berperan dan pada tahap-tahap akhir, penjualan perorangan dan promosi 

penjualan lebih efektif. 

4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk.  

a. Tahap perkenalan. Pada tahap ini, periklanan dan publisitas memiliki 

tingkat efketivitas biaya tertinggi, penjualan perorangan untuk 

memperoleh cakupan distribusi dan promosi penjualan untuk 

mendorong konsumen agar mencoba produk. 

b. Tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, semua alat promosi dapat 

dikurangi peranannya karena permintaan dapat bergerak melalui 

cerita dari mulut ke mulut. 

c. Tahap kemampuan. Pada tahap ini, promosi penjualan, periklanan 

dan penjualan perorangan makin penting, sesuai dengan urutan 

tersebut. 

d. Tahap penurunan. Pada tahap ini, promosi penjualan tetap kuat, 

periklanan dan publisitas dikurangi dan penjualan produk hanya perlu 

memberikan sedikit perhatian pada produk 

Tantangan setiap jenis bisnis dan perusahaan adalah memenangkan 

persaingan agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Diantara fungsi 

perusahaan yang terdiri dari operasi, keuangan, SDM, fungsi pemasaran lah 

yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat sebagai target 

pasarnya. Setiap perusahaan dituntut jeli dalam meelihat perubahan pasar 

sehingga produk yang dijualnya selalu dapat diterima. 

1. Meningkatkan penjualan (selling). 

2. Bangun kesadaran merek (branding) 
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3. Menumbuhkan dan mengembangkan pangsa pasar (expand market 

share). 

4. Menciptakan dan meluncurkan produk atau layanan baru (inovasi). 

5. Targetkan pelanggan baru. 

6. Masukkan pasar baru secara internasional atau lokal. 

7. Perbaiki hubungan stakeholder/pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. 

8. Tingkatkan hubungan pelanggan (customer relationship) 

9. Perbaiki komunikasi internal. 

10. Tingkatkan keuntungan (profit). 

Pemasaran tidak hanya sebatas menjual produk kepada pembali, namun 

jauh lebih luas dari itu. Produk yang terjual laris saat ini, belum tentu 

mendatangkan totalitas manfaat yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan. 

Pada pemasaran kita bukan membicarakan keuntungan jangka pendek, namun 

manfaat jangka panjang yang terus menerus memberikan benefit bagi bisnis 

2.6 Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting 

dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu 

memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sebenarnya 

pengertian penjualan sangat luas, beberapa para ahli mengemukakan tentang 

definisi penjualan antara lain : 

Menurut Moekijat (2000:488)dalam buku Kamus istilah ekonomi 

menyatakan bahwa : 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan
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“Selling : melakukan penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli 

dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan serta 

mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua 

belah pihak”. 

Menurut Philip Kotler (2000:8) yang diterjemahkan oleh Ronny A. Rusli 

dan Hendra dalam buku ”Manajemen Pemasaran” pengertian penjualan adalah : 

”Penjualan adalah proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

Menurut Kusnadi (2000:19) dalam buku Akuntansi keuangan lanjutan 

yang menjelaskan bahwa:“Penjualan (sales) adalah sejumlah uang yang 

dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual”. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu 

proses pembuatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian 

(penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait didalam kegiatan tersebut.. 

Menurut Basu Swastha (2009:16) pada buku ”Manajemen Penjualan”, 

terdapat beberapa jenis penjualan yang biasa dikenal dalam masyarakat 

diantaranya adalah: 

1. Trade Selling 

2. Missionary Selling 

3. Technical Selling  

4. New Businies Selling 

5. Responsive Selling” 
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Adapun penjelasan dari klasifikasi di atas yang dikemukakan oleh Basu 

Swatha, yaitu:  

1) Trade Selling, penjualan yang terjadi bilamana produsen dan pedagang 

besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi 

produk mereka,. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan 

promosi, peragaan, persediaan dan produk baru, jadi titik beratnya adalah 

para penjualan melalui penyalur bukan pada penjualan ke pembeli akhir.  

2) Missionary Selling, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong 

pembeli untuk membeli barang dari penyalur perusahaan.  

3) Technical Selling, berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian 

saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa.  

4) New Business Selling, berusaha membuka transaksi baru dengan 

membuat calon pembeli menjadi pembeli seperti halnya yang dilakukan 

perusahaan asuransi.  

5) Responsive Selling, setiap tenaga penjual dihapkan dapat memberikan 

reaksi terhadap permintaan pembeli melalui route driving and retaining. 

Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar, namun 

terjalin hubungan pelanggan yang baik yang menjurus pada pembelian 

ulang. 

  

Selain itu terdapat berbagai macam transaksi penjualan yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

1) Penjualan secara tunai  

Adalah penjualan yang bersifat “cash and carry” dimana penjualan 

setelah terdapat kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli, 
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maka pembeli menyerahkan pembayaran secara kontan dan biasa 

langsung dimiliki oleh pembeli. 

2) Penjualan kredit  

Adalah penjualan non cash dengan tenggang waktu rata-rata diatas 1 

bulan.  

3) Penjualan secara tender  

Adalah penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender.  

4) Penjualan ekspor  

Adalah penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri 

yang mengimpor barang yang biasanya menggunakan fasilitas letter of 

credit (LC).  

5) Penjualan secara konsiyasi  

Adalah penjualan barang secara “Titipan” kepada pembeli yang juga 

sebagai penjual apabila barang tersebut tidak terjual maka akan 

dikembalikan pada penjual.  

6) Penjualan secara grosir  

Adalah penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui 

pedagang perantara yang menjadi perantara pabrik/importir dengan 

pedagang eceran. 

Dalam praktek, kegiatan penjualan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu : 

1) Kondisi dan Kemampuan Pasar 

Disini penjual harus dapat meyakinkan pembeli agar berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan untuk maksud tertentu, 
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penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat 

berkaitan yaitu : 

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

b. Harga Produk 

c. Syarat penjualan seperti pembayaran, pengantaran, garansi, dan 

sebagainya. 

2) Kondisi Pasar 

Hal yang harus diperhatikan pada kondisi pasar antara lain: 

a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar 

pemerintah atau pasar Internasional 

b. Kelompok pembeli dan segmen pasarnya 

c. Daya beli 

d. Frekuensi pembeliannya 

e. Keinginan dan kebutuhan 

3) Modal 

Apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan 

yang dianggarkan seperti untuk : 

a. Kemampuan untuk membiayai penelitian pasar yang dilakukan 

b. Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan 

c. Kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target 

penjualan. 

4) Kondisi Organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ditangani oleh 

bagian penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil, dimana masalah 

penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. 
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Fungsi penjualan meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penjual 

untuk merealisasikan penjualan seperti : 

a. Menciptakan permintaan 

b. Mencari pembeli 

c. Memberikan saran-saran 

d. Membicarakan syarat-syarat penjualan 

e. Memindahkan hak milik 

Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan yaitu mendapatkan 

laba tertentu (semaksimal mungkin), dan mempertahankan atau bahkan 

berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama.Tujuan tersebut dapat 

direalisasi apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang telah 

direncanakan.  

Perusahaan pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam 

penjualan, yaitu : 

a. Mencapai volume penjualan tertentu 

b. Mendapatkan laba tertentu 

c. Menunjang pertumbuhan perusahaan 

Dari penjelasan mengenai penjualan, penjualan selalu dikaitkan dengan 

istilah penjualan dan volume penjualan.Besar kecilnya hasil penjualan 

dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual. 

Menurut Alimiyah & Padji (2003:126)dalam buku Kamus istilah akuntansi, 

pengertian Volume penjualan menyatakan bahwa :“Jumlah penjualan yang 

berhasil dicapai atau ingin dicapai oleh suatu perusahaan pada periode tertentu”. 
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Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa volume penjualan merupakan hasil dari kegiatan penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam usahanya mencapai sasaran yaitu 

memaksimalkan laba. 

Menurut Komaruddin Sastradipoera (2003:6)dalam bukunya ”Manajemen 

Marketing, Suatu Pendekatan Ramuan Marketing” sebagai berikut 

”Marketing adalah suatu kegiatan yang lebih luas dimana penjualan hanya 

merupakan satu kegiatan didalam pemasaran dan sistem keseluruhan yang 

meliputi kegiatan-kegiatan bisnis yang saling mempengaruhi yang ditujukan 

untuk membuat rencana, menetapkan harga, mempromosikan, 

mendistribusikan produk agar dapat memuaskan kebutuhan untuk mencapai 

pasar target sehingga dapat meraih sasaran-sasaran organisasi atau 

perusahaan”.  

Perbedaan antara penjualan (selling) dan pemasaran (marketing) ialah : 

a. Selling : 

1. Emphasis is on the product (menekankan kegiatan produk). 

2. Company first makes the product and then figures out how to sell it 

(perusahaan mula-mula membuat produk, kemudian berusaha 

menjualnya). 

3. Management is sales volume oriented (manajemen disini berorientasi pada 

bagaimana tercapainya volume penjualan sebesar-sebesarnya). 

4. Planning is short run oriented, interms of today’s product and markets 

(rencananya biasanya berjangka pendek, dengan kata lain produk produk 

sekarang, harus dipasarkan sekarang). 

b. Marketing : 
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1. Emphasis is on customer’s wants (menekankan pada apa yang diinginkan 

oleh konsumen). 

2. Company first determines what the customer want, and then figures out 

how to make and delivera product to satisfey those wants (perusahaan 

mula-mula meneliti apa keinginan konsumen, kemudian merancang 

bagaimana membuat produk tersebut, agar memuaskan selera konsumen). 

3. Management is profit oriented (manajemen berorientasi pada profit dalam 

arti laba total bukan laba per unit barang). 

4. Planning is long run oriented, in terms of new product, tomorrow’s markets, 

and future growth (rencana dibuat jangka panjang, dalam arti memikirkan 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang). 

2.7 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan dapat dirasakan setelah pelanggan 

membandingkan pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang/jasa 

dari penjual atau penyedia barang/jasa dengan harapan dari pembeli itu sendiri. 

Harapan tersebut terbentuk melalui pengalaman pertama mereka dalam membeli 

suatu barang/jasa, komentar teman dan kenalan, serta janji dan informasi 

pemasar dan pesaingnya. Pemasar yang ingin unggul dalam persaingan tentu 

harus memperhatikan harapan pelanggan serta kepuasan pelanggannya. 

Philip Kotler (2016) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

“perasaan senang atau kecewa seseorang, yang dihasilkan dari membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan suatu produk dengan harapannya”. Meskipun 

Kotler menggunakan istilah abstrak seperti kesenangan dan kekecewaan, 

definisinya sama sekali tidak ambigu. 

Kepuasan pelanggan = (kinerja yang dirasakan, harapan pembeli) 
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Di sini, kepuasan pelanggan adalah fungsi dari kinerja dan harapan yang 

dirasakan. Kinerja yang dirasakan adalah keyakinan konsumen tentang produk 

atau pengalaman layanan. Ekspektasi pembeli, di sisi lain, dipengaruhi oleh: 

1. Performa produk di masa lalu 

2. Dari mulut ke mulut, rekomendasi atau testimonial 

3. Ulasan 

4. Apa yang dikatakan pesaing tentang produk atau layanan 

5. Apa yang dijanjikan pemasarnya sendiri 

Menurut definisi ini, tujuan kepuasan ditetapkan oleh pelanggan itu sendiri 

sebelum mereka melakukan pembelian. Ini juga mengapa mereka mulai mencari 

informasi lebih lanjut pada saat ini - ulasan, perbandingan, alternatif, dll. Situs 

web, upaya pemasaran konten, dan kehadiran di situs ulasan lain membuat 

perbedaan pada saat ini. Begitu pula cerita dan testimonial pelanggan. 

Setelah pelanggan memilih produk atau layanan, mereka akan mulai 

mengevaluasi pengalaman aktual terhadap yang diharapkan. Di sinilah masa uji 

coba dan proses orientasi yang dipikirkan dengan matang membuat perbedaan 

untuk produk tiket tinggi dan terutama untuk produk tiket rendah dengan 

kekakuan rendah. 

Kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya 

kebutuhannya. Hal itu berarti penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari 

suatu barang atau jasa ataupun barang/jasa itu sendiri, memberikan tingkat 

kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk 

pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi 

harapan pelanggan. Dari dua definisi di atas menunjukkan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan suatu pemenuhan harapan. Pelanggan dapat dikatakan 
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puas dengan produk maupun pelayanan yang hotel berikan apabila harapan 

pelanggan akan produk/pelayanan yang hotel berikan tersebut telah sesuai 

bahkan melebihi harapan mereka. Dalam industri jasa, kepuasan pelanggan 

diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan keseluruhan 

pengalaman dengan perusahaan. Dengan kata lain, kepuasan tamu hotel dapat 

diukur dengan tingkatannya berdasarkan keseluruhan pengalaman yang 

dirasakan para pelanggan selama menggunakan produk WMS PT Telkom. 

2.8 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tampaknya dengan sendirinya jelas bahwa perusahaan harus berusaha 

memuaskan pelanggan mereka. Pelanggan yang puas biasanya kembali dan 

membeli lebih banyak, mereka memberi tahu orang lain tentang pengalaman 

mereka, dan mereka mungkin membayar mahal untuk hak istimewa berbisnis 

dengan pemasok yang mereka percayai. Statistik dipalsukan yang menunjukkan 

bahwa biaya mempertahankan pelanggan hanya sepersepuluh dari 

memenangkan pelanggan baru. Oleh karena itu, ketika kita memenangkan 

pelanggan, kita harus mempertahankannya. Melakukan survei kepuasan 

pelanggan adalah cara yang baik untuk mulai mengukur posisi Anda dalam hal 

loyalitas pelanggan (Kotler: 2016). 

Menurut Garry Amstrong (2016) mengembangkan program kepuasan 

pelanggan bukan hanya tentang melakukan survei layanan pelanggan. Survei 

memberikan pembacaan yang menunjukkan di mana perhatian dibutuhkan tetapi 

dalam banyak hal, ini adalah bagian yang mudah. Seringkali, perbaikan jangka 

panjang yang besar membutuhkan transformasi mendasar di perusahaan, 

mungkin melibatkan pelatihan staf, mungkin melibatkan perubahan budaya. 

Hasilnya harus menguntungkan secara finansial dengan lebih sedikit churn 
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pelanggan, pangsa pasar yang lebih tinggi, harga premium, merek dan reputasi 

yang lebih kuat, dan staf yang lebih bahagia. Namun, ada harga yang harus 

dibayar untuk perbaikan ini. Biaya akan dikeluarkan dalam survei riset pasar. 

Waktu akan dihabiskan untuk menyusun rencana tindakan. Pelatihan mungkin 

diperlukan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Proses Enam Tahap Untuk 

Survei Kepuasan Pelanggan, yaitu sebagai berikut: 

1) Siapa yang Harus Diwawancarai? 

Beberapa produk dan layanan dipilih dan dikonsumsi oleh individu 

dengan sedikit pengaruh dari orang lain. Pemilihan merek rokok sangat personal 

dan jelas siapa yang harus diwawancarai untuk mengetahui kepuasan terhadap 

rokok tersebut. Tetapi siapa yang harus kita wawancarai untuk menentukan 

kepuasan dengan sarapan sereal? Apakah orang yang membeli sereal (biasanya 

orang tua) atau orang yang mengkonsumsinya (seringkali anak-anak)? Dan 

bagaimana dengan keputusan membeli yang rumit dalam situasi bisnis ke bisnis. 

Siapa yang harus diwawancarai dalam survei kepuasan pelanggan untuk 

produsen truk - pengemudi, manajer transportasi, manajemen umum 

perusahaan? Di pasar b2b lain mungkin ada pengaruh pada keputusan 

pembelian dari teknik, produksi, pembelian, jaminan kualitas, ditambah penelitian 

dan pengembangan. Tampak dengan sendirinya jelas bahwa perusahaan harus 

berusaha memuaskan pelanggan mereka. Pelanggan yang puas biasanya 

kembali dan membeli lebih banyak, mereka memberi tahu orang lain tentang 

pengalaman mereka, dan mereka mungkin membayar mahal untuk hak istimewa 

berbisnis dengan pemasok yang mereka percayai. Statistik dipalsukan yang 

menunjukkan bahwa biaya mempertahankan pelanggan hanya sepersepuluh 

dari memenangkan pelanggan baru.  
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2) Mengapa Kepuasan Pelanggan Sangat Penting 

Mengapa kita dapat memikirkan lebih banyak contoh perusahaan yang gagal 

memuaskan kita daripada ketika kita telah puas? Mungkin ada beberapa alasan 

untuk ini. Saat kita membeli produk atau layanan, kita mengharapkannya benar. 

Kami tidak melompat-lompat dengan gembira sambil berkata "bukankah ini luar 

biasa, ini benar-benar berhasil". Untuk itulah kami membayar uang kami. 

Tambahkan ke dunia standar kita yang selalu menuntut ini. Kami sekarang 

memiliki produk yang tersedia bagi kami yang akan mengejutkan kakek buyut 

kami, namun kami dengan cepat menjadi terbiasa dengan mereka. Bilahnya 

semakin tinggi dan semakin tinggi. Pada saat yang sama, hidup kita menjadi 

lebih rumit dengan tingkat stres yang lebih tinggi. Menyenangkan pelanggan dan 

mencapai skor kepuasan pelanggan yang tinggi di lingkungan ini semakin sulit. 

Seorang pedagang pasar memiliki jari yang terus menerus pada denyut nadi 

kepuasan pelanggan. Kontak langsung dengan pelanggan menunjukkan apa 

yang dia lakukan dengan benar atau di mana dia salah. Umpan balik informal 

semacam itu berharga di perusahaan mana pun, tetapi sulit untuk diformalkan 

dan dikendalikan dalam apa pun yang jauh lebih besar daripada toko sudut. 

Untuk alasan ini survei pelanggan diperlukan untuk mengukur dan melacak 

kepuasan pelanggan. 

3) Survei Kepuasan Pelanggan di Ritel 

Mengembangkan program kepuasan pelanggan bukan hanya tentang 

melakukan survei layanan pelanggan. Survei memberikan pembacaan yang 

menunjukkan di mana perhatian dibutuhkan tetapi dalam banyak hal, ini adalah 

bagian yang mudah. Seringkali, perbaikan jangka panjang yang besar 

membutuhkan transformasi mendasar di perusahaan, mungkin melibatkan 
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pelatihan staf, mungkin melibatkan perubahan budaya. Hasilnya harus 

menguntungkan secara finansial dengan lebih sedikit churn pelanggan, pangsa 

pasar yang lebih tinggi, harga premium, merek dan reputasi yang lebih kuat, dan 

staf yang lebih bahagia. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk perbaikan 

ini. Biaya akan dikeluarkan dalam survei riset pasar. Waktu akan dihabiskan 

untuk menyusun rencana tindakan. Pelatihan mungkin diperlukan untuk 

meningkatkan layanan pelanggan. 

Beberapa produk dan layanan dipilih dan dikonsumsi oleh individu 

dengan sedikit pengaruh dari orang lain. Pemilihan merek rokok sangat personal 

dan jelas siapa yang harus diwawancarai untuk mengetahui kepuasan terhadap 

rokok tersebut. Tetapi siapa yang harus kita wawancarai untuk menentukan 

kepuasan dengan sarapan sereal? Apakah orang yang membeli sereal (biasanya 

orang tua) atau orang yang mengkonsumsinya (seringkali anak-anak)? Dan 

bagaimana dengan keputusan membeli yang rumit dalam situasi bisnis ke bisnis. 

Siapa yang harus diwawancarai dalam survei kepuasan pelanggan untuk 

produsen truk - pengemudi, manajer transportasi, manajemen umum 

perusahaan? Di pasar b2b lain mungkin ada pengaruh pada keputusan 

pembelian dari teknik, produksi, pembelian, jaminan kualitas, ditambah penelitian 

dan pengembangan. 

Pepatah dalam riset pasar yang berulang kali kita bahas adalah perlunya 

mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat. Menemukan orang 

itu dalam penelitian loyalitas pelanggan mungkin memerlukan kompromi dengan 

fokus pada satu orang - pembuat keputusan utama; mungkin manajer 

transportasi dalam contoh truk. Jika uang dan waktu memungkinkan, orang yang 

berbeda dapat diwawancarai dan ini mungkin melibatkan metode wawancara 
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yang berbeda dan pertanyaan yang berbeda. Pelanggan baris pertama 

tradisional adalah kandidat yang jelas untuk mengukur kepuasan pelanggan. 

Tapi bagaimana dengan orang lain di saluran ke pasar? Jika produk dijual 

melalui perantara, kami bahkan lebih jauh dari pelanggan kami. Program 

kepuasan pelanggan yang baik akan mencakup setidaknya yang paling penting 

dari jenis pelanggan saluran ini, mungkin grosir serta konsumen akhir. 

Salah satu masalah terbesar dalam perencanaan survei kepuasan 

pelanggan b2b adalah kompilasi kerangka sampel - daftar sampel responden 

yang dipilih. Membangun daftar pelanggan yang akurat dan terkini, dengan 

nomor telepon dan detail kontak hampir selalu menjadi tantangan. Daftar yang 

dipegang oleh departemen akun mungkin tidak memiliki detail kontak orang yang 

membuat keputusan pembelian. Bisnis besar mungkin memiliki unit otonom 

secara regional dan mungkin ada beberapa wilayah yang mengatakan tidak ingin 

pelanggannya direcoki oleh peneliti pasar. Daftar kartu Natal tim penjualan 

mungkin merupakan daftar terbaik dari semuanya, tetapi daftar itu disimpan 

dekat dengan peti setiap staf penjualan dan tidak disimpan di server pusat. 

Survei kepuasan pelanggan seringkali hanya seperti itu - survei pelanggan tanpa 

mempertimbangkan pandangan pelanggan yang hilang atau potensial. 

Pelanggan lama mungkin memiliki cerita untuk diceritakan tentang masalah 

layanan sementara pelanggan potensial adalah sumber data tolok ukur yang baik 

tentang persaingan. Jika survei pelanggan akan merangkul non-pelanggan, 

kompilasi kerangka sampel bahkan lebih sulit. Kualitas kerangka sampel ini 

memengaruhi hasil lebih dari faktor lainnya karena biasanya berada di luar 

kendali peneliti. Desain dan interpretasi kuesioner berada dalam kendali para 
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peneliti dan ini adalah subjek di mana mereka akan memiliki pengalaman yang 

cukup. 

4) Apa yang Harus Diukur? 

Dalam penelitian kepuasan pelanggan kami mencari pandangan 

responden tentang berbagai masalah yang akan menunjukkan bagaimana 

kinerja perusahaan dan bagaimana hal itu dapat meningkat. Pemahaman ini 

diperoleh pada tingkat tinggi ("seberapa puaskah Anda dengan ABC Ltd secara 

keseluruhan?") Dan pada tingkat yang sangat spesifik ("seberapa puaskah Anda 

dengan kejelasan faktur?"). Masalah tingkat tinggi disertakan dalam sebagian 

besar survei kepuasan pelanggan dan dapat ditangkap oleh pertanyaan seperti: 

a) Apa kepuasan Anda secara keseluruhan dengan produk perusahaan 

ABC? 

b) Seberapa besar kemungkinan atau kecil kemungkinannya Anda untuk 

membeli lagi dari perusahaan ABC? 

c) Seberapa besar kemungkinan atau kecil kemungkinan Anda akan 

merekomendasikan produk ABC kepada teman atau kolega? 

Pada tingkat pertanyaan yang lebih spesifiklah hal-hal menjadi lebih sulit. 

Beberapa masalah jelas penting dan setiap pemasok diharapkan untuk bekerja 

pada tingkat minimum yang dapat diterima. Ini adalah faktor kebersihan. Jika 

sebuah perusahaan gagal dalam salah satu masalah ini, mereka akan segera 

kehilangan pangsa pasar atau gulung tikar. Sebuah maskapai penerbangan 

harus menawarkan keamanan tetapi tingkat layanan dalam penerbangan 

bervariasi. Variabel seperti in-flight service seringkali menjadi isu yang 

membedakan perusahaan dan menimbulkan kepuasan atau ketidakpuasan. 

Adalah bijaksana untuk memeriksa silang pandangan internal dengan sejumlah 
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kecil wawancara mendalam dengan pelanggan. Mungkin hanya setengah lusin 

yang dibutuhkan. 

5) Bagaimana Seharusnya Wawancara Dilakukan? 

Ada beberapa indikator kepuasan pelanggan di luar data survei. Volume 

penjualan adalah ujian asam yang bagus tetapi bisa naik dan turun karena 

alasan selain kepuasan pelanggan. Keluhan pelanggan mengatakan sesuatu 

tetapi mungkin mencerminkan pandangan beberapa orang yang gencar. Surat 

terima kasih yang tidak diminta; umpan balik anekdotal melalui tenaga penjualan 

adalah indikator lainnya. Ini semua adalah indikator kepuasan pelanggan yang 

bermanfaat, tetapi itu sendiri tidak cukup. Mereka terlalu serampangan dan 

memberikan akting cemerlang untuk pemahaman daripada gambaran besarnya. 

Wawancara mendalam dan grup fokus dapat membuktikan wawasan yang 

sangat berguna tentang kepuasan pelanggan dan menjadi barometer kinerja 

lainnya. Namun, mereka tidak memberikan data benchmark. Mereka tidak 

mengizinkan perbandingan satu masalah dengan masalah lainnya atau 

pelacakan perubahan dari waktu ke waktu.  

Kit perkakas untuk mengukur kepuasan pelanggan bermuara pada tiga 

opsi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Alat-alat tersebut 

tidak saling eksklusif dan elemen penyelesaian sendiri dapat digunakan dalam 

wawancara tatap muka. Begitu juga kuesioner pos dapat didahului dengan 

wawancara telepon yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mencari 

kerjasama untuk elemen self-complete. Jika survei mencakup sejumlah merek 

yang bersaing, pengungkapan sponsor riset akan membiaskan respons. Jika 

wawancara dilakukan secara anonim, tanpa mengungkapkan sponsor, bias akan 

terjadi melalui tingkat pemogokan yang sangat berkurang atau tanggapan yang 
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dijaga. Pewawancara, menjelaskan di awal wawancara bahwa sponsor akan 

diungkapkan di akhir wawancara, biasanya mengatasi hal ini. 

6) Bagaimana Kepuasan Seharusnya Diukur? 

Pelanggan mengungkapkan kepuasan mereka dengan berbagai cara. Ketika 

mereka puas, mereka kebanyakan tidak mengatakan apa-apa selain kembali lagi 

dan lagi untuk membeli atau menggunakan lebih banyak. Ketika ditanya 

bagaimana perasaan mereka tentang perusahaan atau produknya dalam 

pertanyaan terbuka, mereka menjawab dengan anekdot dan mungkin 

menggunakan terminologi seperti senang, sangat puas, sangat tidak puas dll. 

Mengumpulkan berbagai motif kata sifat bersama-sama dari tanggapan terbuka 

akan menjadi masalah dalam survei besar. Untuk mengatasi masalah ini peneliti 

pasar meminta orang untuk mendeskripsikan sebuah perusahaan menggunakan 

skala verbal atau numerik dengan kata-kata yang mengukur sikap. 

Orang-orang terbiasa dengan konsep memberi peringkat hal-hal dengan 

skor numerik dan ini dapat bekerja dengan baik dalam survei. Setelah responden 

diberi penanda skala, mereka dapat dengan mudah memberikan angka untuk 

mengekspresikan tingkat kepuasan mereka. Biasanya, skala 5, 7 atau 10 

digunakan di mana angka terendah menunjukkan ketidakpuasan ekstrim dan 

yang tertinggi menunjukkan kepuasan ekstrim. Batang skala biasanya cukup 

pendek karena skala hingga 100 akan terbukti terlalu menuntut untuk menilai 

lusinan masalah spesifik yang sering ada dalam kuesioner. 

Mengukur kepuasan hanyalah setengah dari ceritanya. Penting juga 

untuk menentukan ekspektasi pelanggan atau pentingnya mereka melekat pada 

atribut yang berbeda, jika tidak, sumber daya dapat digunakan untuk 

meningkatkan tingkat kepuasan dari hal-hal yang tidak penting. Pengukuran 
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ekspektasi atau kepentingan lebih sulit daripada pengukuran kepuasan. Banyak 

orang tidak tahu atau tidak bisa mengakui, bahkan pada diri mereka sendiri, apa 

yang penting. Dapatkah saya mempercayai seseorang yang mengatakan bahwa 

mereka membeli Porsche karena "keunggulan tekniknya"? Konsumen tidak 

menghabiskan waktu mereka untuk merasionalisasi mengapa mereka melakukan 

sesuatu, pandangan mereka berubah dan mereka mungkin tidak dapat dengan 

mudah berkomunikasi atau mengakui masalah kompleks dalam argumen 

pembelian. 

Skala interval kata atau angka yang sama sering digunakan untuk 

mengukur kepentingan - 5, 7 atau 10 sangat penting dan 1 sama sekali tidak 

penting. Namun, sebagian besar masalah yang diteliti memiliki arti penting 

karena jika tidak, mereka tidak akan dipertimbangkan dalam penelitian ini. 

Akibatnya, skor rata-rata pada kepentingan mungkin menunjukkan sedikit 

perbedaan antara isu-isu penting seperti kualitas produk, harga dan pengiriman 

dan bagus untuk memiliki faktor-faktor seperti perwakilan yang berpengetahuan 

luas dan jam buka yang lama. Pemeringkatan dapat menunjukkan pentingnya 

daftar kecil yang terdiri dari enam atau tujuh faktor, tetapi responden kesulitan 

untuk menempatkan berbagai hal dalam urutan peringkat setelah empat atau 

lima faktor pertama selesai. Ini tidak akan berhasil untuk menentukan pentingnya 

30 atribut. Sebagai pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang diberi skor 

"kepentingan yang dinyatakan", peneliti dapat menghitung secara statistik (atau 

"memperoleh") pentingnya masalah yang sama. Kepentingan yang diperoleh 

dihitung dengan menghubungkan tingkat kepuasan setiap atribut dengan tingkat 

kepuasan keseluruhan. Jika terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi dengan 

suatu atribut, dapat disimpulkan bahwa atribut tersebut mendorong kepuasan 
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pelanggan. Menurunkan pentingnya atribut dapat menunjukkan pengaruh yang 

lebih besar dari masalah yang lebih lembut seperti keramahan staf atau kekuatan 

merek - hal-hal yang entah bagaimana tidak dapat dirasionalkan atau diakui 

orang dalam jawaban yang "dinyatakan". 

Skor yang dicapai dalam studi kepuasan pelanggan digunakan untuk 

membuat indeks kepuasan pelanggan atau CSI. Tidak ada definisi tunggal 

tentang apa yang termasuk dalam indeks kepuasan pelanggan. Beberapa hanya 

menggunakan peringkat yang diberikan untuk kinerja keseluruhan. Beberapa 

menggunakan rata-rata dari dua ukuran utama - kinerja keseluruhan dan niat 

untuk membeli kembali (indikasi loyalitas). Namun yang lain mungkin 

mengumpulkan masalah yang lebih luas untuk membentuk CSI. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

1. Raintung dan Rondonuwu, 2016. Pengaruh Startegi Bauran Pemasaran 

Produk Speedy terhadap Perilaku Pembeklian Konsumen pada PT. Telkom 

Indonesia Kantor Daerah Telkom (Kandatel) Manado. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara strategi bauran 

promosi terhadap perilaku pembelian konsumen, ini ditunjukan lewat 

persamaan regresi: Y = 0,688 + 0,297X1 + 0,424X2 + 0,070X3 + 0,137X4 + 

0,116 X5 Koefisien korelasi berganda menunjukan nilai sebesar 0,873 yang 

berarti terdapat hubungan yang kuat. Besarnya pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y ditunjukan dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,762 atau 

76,2%. Pengujian hipotesis penelitian diperoleh Fhitung = 34,529 lebih besar 

dari nilai Ftabel = 2,38 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil 

penelitian: perusahaan harus memperhatikan, mengembangkan strategi 

bauran promosi karena berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, 
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baik itu periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, publisitas, dan 

penjualan pribadi. 

2. Hendrastutu, 2016. Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Pembelian Paket 

Internet Telkom Speedy (Survey pada Konsumen Internet Telkom Speedy di 

Sleman). Hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa bauran promosi 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian paket internet Telkom Speedy di 

Sleman yaitu sebesar 84%. Secara parsial menunjukkan bahwa periklanan 

(t=0,471), event (t=0,057), dan penjualan personal (t=0,662) tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian paket internet Telkom Speedy. 

Sedangkan promosi penjualan (t=0,000), publisitas (t=0,017), pemasaran 

langsung (t=0,005), pemasaran interaktif (t=0,000), dan pemasaran dari 

mulut ke mulut (t=0,023) berpengaruh terhadap keputusan pembelian paket 

internet Telkom Speedy. Promosi penjualan merupakan variabel yang 

dominan terhadap keputusan pembelian paket internet Telkom Speedy di 

Sleman.  

3. Andi Abdul Waris. 2017 Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Layanan 

Astinet Terhadap Kepuasan Pelanggan Bisnis di PT Telkom Wilayah 

Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Produk secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

menunjukan semakin baik kualitas produk, maka semakin tinggi kepuasan 

pelanggan, (2) Harga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin rendah harga 

yang ditawarkan, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan, (3) Tempat 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Hal ini menunjukan semakin baik dan strategis tempat, maka 
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semakin tinggi kepuasan pelanggan, (4) Promosi secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.Hal ini menunjukan 

semakin banyak promosi yang dilakukan,maka semakin tinggi kepuasan 

pelanggan, (5) Orang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin banyak dan 

teratur para pelaku yang turut ambil bagian dalam penyajian jasa, maka 

semakin tinggi kepuasan pelanggan, (6) Bukti fisik secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

menunjukan semakin baik bukti fisik, maka semakin tinggi kepuasan 

pelanggan, (7) Proses secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin baik proses, 

maka semakin tinggi kepuasan pelanggan. 

4. Napitupulu, 2016. pengaruh bauran promosi PT. Telkom Bandung Timur 

terhadap keputusan pembelian produkIndihome. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa secara parsial (uji t) personal selling, advertising, sales promotion, 

public relations, direct marketing memiliki pengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Variabel personal selling memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Kemudian dari hasil pengujian secara 

simultan (uji F) diketahui bahwa kedua variabel independen yaitu bauran 

promosi (X) terbukti positif dan signifikan mempengaruhi variabel dependen 

keputusan pembelian. 

5. Ramadhan, 2016. Pengaruh Bauran Produk dan Bauran Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian Pada Produk Chocodot Studi Kasus pada Mahasiswa/i 

Telkom University.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) 

variabel bauran produk dinyatakan memiliki pengaruh terhadap keputusan 



43 

 

 
 

pembelian karena t hitung 3,427 > t tabel 1,660, begitupun dengan bauran 

promosi yang dinyatakan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

juga karena t hitung 5,648 > t tabel 1,660. Kemudian dari hasil pengujian 

secara simultan (uji F) diketahui  bahwa kedua variabel independen yaitu 

bauran produk (X1) dan bauran promosi (X2) terbukti positif dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen keputusan pembelian dengan F hitungnya 

50,721 > F tabel 3,09. Maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. R Square 

menjelaskan angka 0,551 yang berarti kedua  variabel dependen 

mempengaruhi variabel independen sebesar 55,1%, sedangkan sisanya 

sebesar 45,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidakditeliti. 

2.10  Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori, melalui studi kepustakaan atas jurnal dan buku yang 

telah diuraikan pada bab II, maka penelitian ini meneliti mengenai pengaruh 

strategi marketing mix terhadap Kepuasan pelanhggan pada gambar 2.2 sebagai 

berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

Produk (X1) 

Harga (X2) 

Saluran Distribusi 

(X3) 

Promosi (X4) 

Kepuasan Pelanggan WMS 

(Y) 
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2.11 Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari dari produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan WMS di PT.Telkom Makassar. 

2. Diduga bahwa bauran pemasaran yang terdiri dari dari produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan secara 

simultan terhadap kepuasan pelanggan WMS di PT.Telkom Makassar. 

3. Diduga bahwa produk yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan WMS di PT. Telkom Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk penelitian ini, penulis melaksanakan pengamatan atau obervasi 

pada PT. Telkom Makassar yang beralamat di Jl. Balaikota No.4,Makassar. Masa 

penelitian selama 2 (dua) bulan.  

3.2  JenisData danSumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

1. Data kuantitatif, data yang dapat dihitung atau berupa angka-angka 

meliputi penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam beberapa tahun. 

2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan seperti 

gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi serta hasil 

wawancara dari berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

3.2.2Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer bersumber darihasil pengamatan langsung dan dicatatoleh 

penulis atas proses bauran pemasaran WMSPT. Telkom  Makassar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder bersumber daru buku-buku, dan melalui internet yang 

digunakan sebagai referensi pendukung melalui penulisan.   
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

menitikberatkan pada pendekatan :  

a. Studi Lapangan(Field Research) 

Merupakanteknikpengumpulandatayang dilakukan untuk memperoleh 

data primer dengan melakukan penelitian langsung padalokasi 

perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh data   dan informasi yang 

diperlukan, dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi 

Pengumpulandata 

darihasilobservasiataudenganmelihatsecaranyataobjek tentang 

bagaimana bauran promosi: personal selling, promosi penjualan, 

publisitas dan periklanan produk WMS pada PT. Telkom Makassar. 

2. Wawancara 

Yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan Seorang 

Manager WMS yang dianggap banyak mengetahui tentang bauran 

promosi produk WMSoleh PT. Telkom  Makassar.  

3. Kuesioner 

Peneliti membuat kuesioner mengenai bauran pemasaran dan 

kepuasan pelanggan serta memberikan kepada responden penelitian 

untuk ditanggapi. Setelah itu, hasil dari penyebaran kuesioner 

kemudian di analisis datanya dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, dan uji hipotesis.  

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 
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Pada pendekatan ini peneliti melakukan pengumpulan dan atau 

pencarian penunjang literatur-literatur teori tentang promosialat dan 

sistem jaringan dalam hal ini produk WMS.  

3.4 Populasi dan sampel 

a. Populasi yaitu semua data bauran pemasaran yang terdiri dari harga, 

promosi, produk dan saluran distribusi serta penjualan WMS PT. Telkom 

Makassar..  

b. Sampel adalah bagian dari populasi data bauran pemasaran yang terdiri 

dari harga, promosi, produk dan saluran distribusi serta kepuasan 

pelanggan WMS PT. Telkom Makassar. Adapun sampel dalam penelitian 

adalah jumlah pelanggan rata-rata setiap bulannya pada tahun 2019. 

Penentuan sampel dengan menggunakan teory L.Gray (2010) Bahwa 

untuk penelitian social minimal sampel adalah 10% dari total populasi. 

Rata-rata jumlah sampel setiap bulanya adalah 350 orang, sehingga 

jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 orang (10% dari Total 

Populasi/Bualan).  

3.5 Metode Analisis 

        Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka dalam 

penelitian ini digunakan : 

1. Analisis deskriptif 

Merupakan metode yang bertujuan mengubah kumpulan data mentah 

menjadi bentukyang mudah dipahami, dalam bentuk informasi yang 

ringkas, dimana hasil penelitian beserta analisanya, diuraikan dalam 
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suatu tulisan ilmiah yang mana dari analisis tersebut akan dibentuk 

suatu kesimpulan. 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh pengguanaan bauran pemasaran 

terhadap kepuasan pelanggan WMS digunakan teknik analisis regresi 

berganda. Analisislinier berganda digunakan untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel depanden, bila dua atau 

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Analisis ini menggunakan rumus 

persamaan berikut (Sugiyono, 2012) 

                 Y = B0 + b1X1 b2X2 + b3X3 + b4X4 +e 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Pelanggan ( 

X1 = Produk  

X2 = Harga  

X3 = Saluran Distribusi  

X4 = Biaya Promosi Penjualan  

B0 = Konstanta 

B = Koefisien regresi 

e = Standard error 

3.6 Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

Hipotesis yang dikemukakan terdahulu bahwa “bauran pemasaran yaitu 

produk, harga, distribusi, dan promosi berpengaruh terhadap peningkatan 
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volume penjualan WMS pada PT Telkom tbk di makassar, untuk pengujian 

hipotesis dilakukan uji F (uji serempak). Dalam penggunaan teknik analisis ini 

dilakukan dengan cara yang membandingkan F-hitung dengan F-tabel pada 

derajat kesalahan(α) 0,05 atau 5%. Apabila nilai Fhitung lebih besar dari pada 

Ftabel maka berarti variable bebasnya secara serempak memberikan 

pengaruh yang bermakna terhadap variable berikutnya. 

b. Uji T 

Uji ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variable 

bebas terhadap variable terikat, apakah bermakna atau tidak. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung masing-masing 

variable bebas dengan nilai ttable dengan derajat kesalahan (α)0,05 atau 5%. 

Apabila nilai thitung lebih besar dari pada ttabel, maka berarti variable 

bebasnya memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variable terikat. 

1) thitung (x1) > t-table maka hal ini menunjukkan bahwa variabel  tersebut 

secara parsial memberikan pengeruh terhadap kepuasan pelanggan. 

2) thitung (x2) > t-tabel maka ini menunjukkan bahwa variabel tersebut 

secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

3) thitung (x3) > t-tabel maka hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut 

secara parsial memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

4) thitung (x4) > t-tabel maka hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut 

secara persial memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

 

3.7 Definisi Operasional 

               Definisi operasional yang digunakan penulis untuk mengetahui 

pembahasan ini adalah dengan melakukan tinjauan pustaka dari berbagai 
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sumber yang ada. Kemudian menyesuaikan dengan judul yang akan diteliti oleh 

penulis yaitu mengenai “Pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan 

pelanggan WMS pada PT Telkom Tbk di makassar”. 

            Dalam penelitian ini penulis mengemukakan pengertian dan membahas 

tentang variabel-variabel yang sesuai dengan judul yang sesuai dengan judul 

yang akan diteliti yaitu mengenai pemasaran, promosi, bauran promosi, 

penjualan dan kepuasan pelanggan. 

1. Produk (X1) ialah seperangkat atribut baik yang berwujud maupun yang 

tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik 

pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik 

serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya. Produk dalam hal ini adalah variabel (X1) tentang produk 

WMS pada PT. Telkom Tbk Makassar selama tiga tahun terhitung mulai 

dari tahun 2016 sampai tahun 2019. 

2. Harga (X2) adalah sejumlah uang sebagai alat ukur untuk memperoleh 

produk dan jasa. Perusahaan harus bisa menerapkan harga yang tepat 

dalam memasarkan produknya, sebab harga merupakan satu-satunya 

unsur bauran pemasaran yang memberikan andil pada perusahaan dengan 

menciptakan sejumlah pendapatan dan keuntungan. Harga dalam hal ini 

adalah variabel (X2) tentang harga peruni produk WMS pada PT. Telkom 

Tbk di makassar selama tiga tahun terhitung mulai dari tahun 2016 sampai 

tahun 2019. 

3. Distribusi (X3) dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 

memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 

produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai yang diperlukan. 
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Distribusi dalam hal ini adalah variable (X3) tentang saluran distribusi 

produk WMS pada PT. Telkom Tbk dimakassar selama tiga tahun terhitung 

mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. 

4. Promosi (X4) adalah suatu program yang terkendali dan terpadu dari 

metode komunikasi material perusahaan atau produk yang dapat 

memuaskan konsumen, mendorong penjualan serta memberi kontribusi 

pada kinerja laba perusahaan. Promosi dalam hal ini adalah variabel (X4) 

tentang promosi baik itu melalui advertising, personal selling, sales 

promotion, dan publicity produk WMSpada PT. Telkom Tbk di makassar 

selama tiga tahun terhitung mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. 

5. kepuasan pelanggan merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya 

jumlah pelanggan dalam hal kepuasan pelanggan (Y) atas dasar bauran 

promosi. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan 

dalam meningkatkan bauran promosinya berdampak terhadap tingkat 

kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah kualitas suatu produk dalam 

pemenuhan kebutuhan pelanngannya. Dalam hal ini ke[puasan pelanggan 

merupakan variabel Y atau tentang masalah kepuasan pelanggan (org) 

dalam tahun 2019. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut TELKOM) 

merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan 

jaringan di wilayah Indonesia. Sebagai Perusahaan milik negara yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan 

adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. 

Perusahaan penyelenggara bisnis T.I.M.E.S (Telecommunication, Information, 

Media, Edutainmet and Services) milik negara yang terbesar di Indonesia, yaitu 

sebuah portfolio bisnis yang lebih lengkap mengikuti tren perubahan bisnis global 

di masa datang. 

Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia 

layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). 

Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan 

jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) 

dengan Bogor (Buitenzorg).Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai 

patokan hari lahir Telkom. 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham 

mayoritas Telkom adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52.09%, 

sedangkan 47.91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan 
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di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode “TLKM” dan New York Stock 

Exchange (NYSE) dengan kode “TLK”. 

Kegiatan usaha TelkomGroup bertumbuh dan berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi, informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor 

industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus 

berkembang melengkapi legacyyang sudah ada sebelumnya. Saat ini 

TelkomGroup mengelola 6 produk portofolio yang melayani empat segmen 

konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan dan segmen konsumen 

lainnya. 

Berikut penjelasan portofolio bisnis TelkomGroup: 

1.   Mobile 

Portofolio ini menawarkan produk mobile voice, SMS dan value added service, 

serta mobile broadband. Produk tersebut ditawarkan melalui entitas anak, 

Telkomsel, dengan merk  Kartu Halo untuk pasca bayar dan simPATI, Kartu As 

dan Loop untuk pra bayar. 

2.   Fixed 

Portofolio ini memberikan layanan fixed service, meliputi fixed voice, fixed 

broadband, termasuk Wi-Fi dan emerging wireless technology lainnya, 

dengan brand Indihome. 

3.   Wholesale & International 

Produk yang ditawarkan antara lain layanan interkoneksi, network service, Wi-Fi, 

VAS, hubbing data center dan content platform, data dan internet, dan solution. 
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4.   Network Infrastructure 

Produk yang ditawarkan meliputi network service, satelit, infrastruktur dan tower. 

5.   Enterprise Digital 

Terdiri dari layanan information and communication technology platform 

service dan smart enabler platform service. 

6.    Consumer Digital 

Terdiri dari media dan edutainment service, seperti e-

commerce (blanja.com), video/TV dan mobile based digital service. Selain itu, 

kami juga menawarkan digital life service seperti digital life style (Langit Musik 

dan VideoMax), digital payment seperti TCASH, digital advertising and 

analytics seperti bisnis digital advertising dan solusi mobile 

banking serta enterprise digital service yang menawarkan layanan Internet of 

Things (IoT). 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun Visi dan Misi PT Telkom Indonesia, Tbk. adalah sebagai berikut : 

a. Visi : 

Be the king of digital in the region 

b. Misi : 

Lead Indonesia Digital Innovation and Globalization 

4.1.3 Stuktur Organisasi 

 Adapun struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dapat 

dilihat pada gambar berikut ini:  



55 

 

 
 

 

Gambar 4.1: Struktur Organisasi PT Telkom Indonesia, Tbk. 

Sumber: PT Telkom Indonesia, Tbk, 2020.  
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4.2 Karakteristik Responden 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 Berikut karateristik responden berdasarkan usia:  

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

No Rentang Usia Jumlah  Persen (%) 

1 19 - 25 2 5,8% 

2 26 - 30 6 17,1% 

3 31 - 35 14 40% 

4 36 - 40 7 20% 

5 41 - 45 2 5,8% 

6 46 - 50 3 8,5% 

7 51 - 55 1 2,8% 

Total 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35 responden, dapat dilihat 

frekuensi terbanyak pada range usia 31-35 dengan jumlah responden sebanyak 

14 orang. Hal tersebut dikarenakan mayoritas responden merupakan wiraswasta/ 

pengusaha yang menggunakan interenet untuk promosi penjualan ataupun 

pemasaran produknya.  

4.2.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin akan disajikan 

pada berikut ini: 

Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah  Persen (%) 

1 Laki-laki 19 54% 

2 Perempuan 16 46% 

Total 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2020 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35 responden, dan mayoritas 

responden adalah laki-laki dengan jumlah 19 orang.  Hal tersebut disebabkan 

laki-laki merupakan pencari nafkah dalam keluarga, dimana dalam registrasi 

internet selalu menggunakan nama kepala keluarga. Dan berdasarkan hal 

tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden berusia dii atas 30 tahun, dimana 

mereka yang berusia direntang tersebut telah menikah/ berkeluarga.  

 4.2.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Adapun karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan akan 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah  Persen (%) 

1 SMA 9 25,7 

2 Diploma 3 8,5% 

3 Sarjana 15 42,9% 

4 Magister 6 17,1% 

5 Doktor 2 5,8% 

Total 35 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35 responden, mayoritas 

responden berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 15 orang. Hal tersebut 

dikarenakan pelanggan mayoritas adalah mereka yang melek teknologi. 

Mayoritas pelanggan memiliki literasi yang baik terhadap teknologi sehingga 

mengharuskan mereka untuk menggunakan layanan internet yang disediakan 

PT Telkom Indonesia, Tbk Regional Makassar.  

4.2.4  Karakteristik Responden Berdasarkan Profesi 

Adapun pengelompokkan responden berdasarkan profesi/ pekerjaan 

akan disajikan pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Profesi 

No Profesi Jumlah  Persen (%) 

1 Mahasiswa  3 8,5% 

2 PNS 4 11,4% 

3 POLRI 1 2,8% 

4 Karyawan Swasta 6 17,1% 

5 Wiraswasta 21 60% 

Total 35 100 

Sumber: Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel di atas menunjukkan bahwa profesi dari 35 responden mayoritas 

adalah wiraswasta, hal tersebut disebabkan pengguna layanan internet adalah 

orang-orang yang memiliki usaha dan membutuhkan koneksi internet dalam 

menunjang kegiatan usahanya. Mayoritas dari wiraswasta tersebut adalah 

mereka yang bergerak di bidang kuliner seperti kafe. Dimana penggunaan wifi 

pada kafe merupakan salah satu bentuk pelayanan yang mereka berikan kepada 

pelanggan.  

4.3  Deskripsi Variabel Penelitian 

Adapun deskripsi variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 4.5  

Deskripsi Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 

Produk 35 13 19 549 15.69 2.139 

Harga 35 11 20 549 15.69 2.398 

Saluran Distribusi/ 
Tempat 

35 13 20 584 16.69 1.922 

Promosi 35 14 20 601 17.17 1.774 

Kepuasan Pelanggan 35 19 25 758 21.66 1.893 

Valid N (listwise) 35      

Sumber: Data primer Responden yang Diolah dengan SPSS 26, 2020 
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4.3.1 Produk 

Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 35 responden, nilai 

minimum sebesar 13, maksimum sebesar  19, jumlah nilai keseluruhan sebesar 

549 dan nilai mean adalah 15,69. Indikator pernyataan menuju ke arah 

maksimum, hal tersebut dikarenakan skala likert terdiri dari 5, 4. 3, 2, 1, 

kemudian jumlah pernyataan pada kuesioner produk terdiri dari 4 item, jika 

dikalikan dengan angka tertinggi dalam skala likert (4 x 5 = 20). Selanjutnya 

diketahui bahwa nilai tengah (mean statistic) dalam deksripsi statistik 

menunjukkan 15,69 yang berarti menuju ke arah maksimum (20). Dapat 

disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai produk dapat dinilai baik 

dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas. 

4.3.2 Harga 

Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 35 responden, nilai 

minimum sebesar 11, maksimum sebesar  20, jumlah nilai keseluruhan sebesar 

549 dan nilai mean adalah 15,69. Indikator pernyataan menuju ke arah 

maksimum, hal tersebut dikarenakan skala likert terdiri dari 5, 4. 3, 2, 1, 

kemudian jumlah pernyataan pada kuesioner harga terdiri dari 4 item, jika 

dikalikan dengan angka tertinggi dalam skala likert (4 x 5 = 20). Selanjutnya 

diketahui bahwa nilai tengah (mean statistic) dalam deksripsi statistik 

menunjukkan 15,69 yang berarti menuju ke arah maksimum (20). Dapat 

disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai harga dapat dinilai baik 

dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas. 
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4.3.3 Saluran Distribusi 

Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 35 responden, nilai 

minimum sebesar 13, maksimum sebesar  20, jumlah nilai keseluruhan sebesar 

584 dan nilai mean adalah 16,69. Indikator pernyataan menuju ke arah 

maksimum, hal tersebut dikarenakan skala likert terdiri dari 5, 4. 3, 2, 1, 

kemudian jumlah pernyataan pada kuesioner saluran distribusi terdiri dari 4 item, 

jika dikalikan dengan angka tertinggi dalam skala likert (4 x 5 = 20). Selanjutnya 

diketahui bahwa nilai tengah (mean statistic) dalam deksripsi statistik 

menunjukkan 16,69 yang berarti menuju ke arah maksimum (20). Dapat 

disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai saluran distribusi/tempat 

dapat dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas. 

4.3.4 Promosi 

Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 35 responden, nilai 

minimum sebesar 14, maksimum sebesar  20, jumlah nilai keseluruhan sebesar 

601 dan nilai mean adalah 17,17. Indikator pernyataan menuju ke arah 

maksimum, hal tersebut dikarenakan skala likert terdiri dari 5, 4. 3, 2, 1, 

kemudian jumlah pernyataan pada kuesioner promosi terdiri dari 4 item, jika 

dikalikan dengan angka tertinggi dalam skala likert (4 x 5 = 20). Selanjutnya 

diketahui bahwa nilai tengah (mean statistic) dalam deksripsi statistik 

menunjukkan 17,17 yang berarti menuju ke arah maksimum (20). Dapat 

disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai promosi dapat dinilai 

baik dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas. 

4.3.5 Kepuasan Pelanggan 

Dari tabel diatas dengan jumlah sampel sebesar 35 responden, nilai 

minimum sebesar 19, maksimum sebesar  25, jumlah nilai keseluruhan sebesar 
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758 dan nilai mean adalah 21,66. Indikator pernyataan menuju ke arah 

maksimum, hal tersebut dikarenakan skala likert terdiri dari 5, 4. 3, 2, 1, 

kemudian jumlah pernyataan pada kuesioner kepuasan pelanggan terdiri dari 4 

item, jika dikalikan dengan angka tertinggi dalam skala likert (5 x 5 = 25). 

Selanjutnya diketahui bahwa nilai tengah (mean statistic) dalam deksripsi statistik 

menunjukkan 21,66 yang berarti menuju ke arah maksimum (20). Dapat 

disimpulkan bahwa indikator atau pernyataan mengenai kepuasan pelanggan 

dapat dinilai baik dan dapat dijadikan sebagai patokan atau penjelas.  

4.4 Hasil Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Dalam validitas sebaiknya dilakukan pada setiap indikator pernyataan. 

Dimana r tabel = 0,349 yang didapatkan dari rumus df = n- k atau df = 35 – 5 = 

30 dan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika r hitung > r tabel maka  indikator 

dikatakan valid. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

Produk (X1) 

Item 1  0,576 0,349 Valid 

Item 2  0,721 0,349 Valid 

Item 3  0,654 0,349 Valid 

Item 4  0,772 0,349 Valid 

Harga (X2) 

Item 1  0,716 0,349 Valid 

Item 2  0,750 0,349 Valid 

Item 3  0,631 0,349 Valid 

Item 4  0,777 0,349 Valid 

Saluran Distribusi/ Tempat (X3) 

Item 1  0,783 0,349 Valid 

Item 2  0,662 0,349 Valid 

Item 3  0,723 0,349 Valid 

Item 4  0,758 0,349 Valid 

Promosi (X4) 

Item 1  0,781 0,349 Valid 

Item 2  0,838 0,349 Valid 

Item 3  0,594 0,349 Valid 
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Item 4  0,631 0,349 Valid 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

Item 1  0,681 0,349 Valid 

Item 2  0,672 0,349 Valid 

Item 3  0,617 0,349 Valid 

Item 4  0,753 0,349 Valid 

Item 5  0,752 0,349 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan menggunakan IBM SPSS 26, 2020 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui semua nilai r 

hitung lebih besar dari nilai r tabel, yang artinya semua item kuesioner tersebut 

dinyatakan valid dan bisa dijadikan sebagai alat pengumpul data dalam 

penelitian yang dilakukan. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Pengambilan keputusan realibilitas suatu variabel ditentukan dengan 

membandingkan nilai Croncbach’s alpha dengan nilai 0,6. Berikut hasil uji 

reliabilitas penelitian ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Croncbach’s 

alpha 

Nilai 
Batas  

Keterangan 

Produk (X1) 0,618 0,60 Diterima/Reliable 

Harga (X2) 0,690 0,60 Diterima/Reliable 

Saluran distribusi (X3) 0,709 0,60 Diterima/Reliable 

Promosi (X4) 0,677 0,60 Diterima/Reliable 

Kepuasan pelanggan  
(Y) 

0,730 0,60 Diterima/Reliable 

Sumber: Data primer diolah dengan menggunakan IBM SPSS 26, 2020 

Dari tabel diatas diketahui bahwa masing – masing nilai Croncbach’s 

alpha variabel diatas berada diatas 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel dalam penelitian ini reliabel atau diterima.  
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4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan bagian dari pengujian asumsi klasik yang 

bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi data penelitian. Dalam 

penelitian ini, uji normalitas digunakan sebagai prasayarat analisis regresi linear 

berganda. Pengukuran dalam pengujian normalitas adalah dengan melihat 

distribusi data (residual) pada histogram,apakah membentuk lonceng. Jika 

membentuk lonceng, dapat dipastikan bahwa data berdistribusi normal. Adapun 

hasil dari pengujian normalitas penelitian ini sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber: Data primer diolah dengan menggunakan IBM SPSS 26, 2020 

 Hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan gambar 4.2 di atas dapat 

dilinilai bahwa residual membentuk lonceng, yang berarti data penelitian 

berdistribusi normal dan memenuhi kriteria pengujian normalitas dalam asumsi 

klasik.  
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2. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian heterkedastitas sama dengan uji normalitas, merupakan bagian 

dari pengujian asumsi klasik. Tujuan dari pengujian heterokedastisitas yaitu 

untuk mengetahui apakah data penelitian tidak terdapat gejalan 

heterokedastisitas. Untuk mengetahui apakah tidak terjadi gejala tersebut maka 

dapat dinilai dari residual yang menyebar di dalam Scatterplot, apabila 

membentuk suatu pola tertentu dan tidak menyebar maka terjadi gejela 

heterokedastisitas. Adapun hasil pengujian heterokedastisitas penelitian dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber: Data primer diolah dengan menggunakan IBM SPSS 26, 2020 

3. Uji Multikolinieritas 

Berbeda dengan pengujian normalitas dan heterokedastisitas, uji 

multikolinieritas memiliki tujuan untuk menilai apakah tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen yang diteliti.  Dalam kriteria pengujian multikolinieritas, 

model regresi dikatakan layak jika tidak terjadi hubungan atau korelasi antar 

variabel independen. Pengukuran dalam pengujian multikolinieritas yaitu dengan 
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membandingkan nilai VIF dengan standar VIF 10,00, dan nilai Tolerance dengan 

standar Tolerance 0,10. Apabila nilai VIF yang dihasilkan pada pengujian 

heterokedastistas < 10,00, dan nilai Tolerance > 0,10, maka dapat dinyatakan 

bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen pada data yang diteliti. 

Dengan kata lain tidak terjadi multikolinieritas pada pemodel regresi linear 

berganda. Adapun hasil pengujian normalitas seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.073 1.187  5.117 .000      

Produk .255 .107 .288 2.389 .023 .873 .400 .147 .259 3.854 

Harga .229 .093 .289 2.455 .020 .869 .409 .151 .271 3.692 

Saluran 
Distribusi/ 
Tempat 

.231 .103 .234 2.233 .033 .835 .378 .137 .343 2.915 

Promosi .242 .112 .227 2.162 .039 .832 .367 .133 .342 2.920 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Data primer diolah dengan menggunakan IBM SPSS 26, 2020 

 Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas yang ditampilkan tabel di 

atas, dapat diinterpretasi nilai VIF dan nilai Tolerance masing-masing variabel 

independen sebagai berikut: 

1. Nilai VIF Produk adalah 3,854 < 10,00, dan nilai Tolerance adalah 0,259 

> 0,10.  

2. Nilai VIF Hara adalah 3,692 < 10,00, dan nilai Tolerance adalah 0,271 > 

0,10.  

3. Nilai VIF Saluran Distribusi/ tempat adalah 2,915 < 10,00, dan nilai 

Tolerance adalah 0,343 > 0,10.  

4. Nilai VIF Promosi adalah 2,920 < 10,00, dan nilai Tolerance adalah 0,342 

> 0,10.  
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Berdasarkan pada hasil interpretasi hasil pengujian multikolinieritas di 

atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multkolinieritas pada variabel-variabel 

independen yang diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain, pemodelan 

regresi dalam peneitian ini memenuhi kriteria pengujian multikolinieritas dalam 

asumsi klasik.  

4.4.4 Analisis Regeresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Adapun hasil pengolahan data dengan menggunakan IMB SPSS 26 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Koefisien 
Regresi 

T Hitung signifikan Keterangan 

Produk (X1) 0,255 2,389 0,023 Signifikan 

Harga (X2) 0,229 2,455 0,020 Signifikan 

Saluran distribusi 
(X3) 

0,231 2,233 0,033 Signifikan 

Promosi (X4) 0242 2,162 0,039 Signifikan 

Konstanta 6,073 5,117 0,000 Signifikan 

F 58,877  
  

Prob F 0,000 

R 0,942 

R square 0,887 

Sumber: Hasil olah data SPSS 26, 2020. 

Tabel diatas menjelaskan, nilai konstanta (a) adalah 6,073, sedangkan 

nilai koefisien regresi produk adalah 0,255, nilai koefisien regresi harga adalah 

0,255, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis, sebagai berikut : 
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Y =  6,073 + 0,255 X1+ 0,229 X2 + 0,231 X3 + 0,242 X4 +e 

Berdasarkan hasil diatas maka, persamaan tersebut  dapat diterjemahkan 

dengan cara berikut: spss 

1. Konstanta sebesar 6,073 menyatakan bahwa jika nilai variabel produk, 

harga, saluran distribusi, dan promosi adalah (0) maka kepuasan 

pelanggan adalah sebesar 6,073. 

2. Koefisien regresi X1 sebesar 0,255, artinya – jika nilai variabel produk 

bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan sebesar 0,255.  

3. Koefisien regresi X2 sebesar 0,229 artinya – jika nilai variabel harga 

bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan  sebesar 0,229. 

4. Koefisien regresi X2 sebesar 0,231 artinya – jika nilai variabel saluran 

distribusi bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap 

kenaikan kepuasan pelanggan  sebesar 0,231. 

5. Koefisien regresi X2 sebesar 0,242 artinya – jika nilai variabel promosi 

bertambah sebesar 1, maka akan berdampak terhadap kenaikan 

kepuasan pelanggan  sebesar 0,242. 

6. Variabel yang memiliki tingkat pengaruh paling besar terhadap 

kepuasan pelanggan adalah produk. Hal tersebut disebabkan karena 

nilai koefisien regresi yang dihasilkan variabel produk adalah yang 

paling besar dibandingkan nilai koefisien regresi variabel independen 

lain dengan nilai koefisien sebesar 0,255. 

  



68 

 

 
 

4.4.5 Uji Parsial (Uji T) 

Pengujian parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (Produk. Harga, saluran distribusi, dan promosi) berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel dependen (Kepuasan pelanggan).  

Tabel 4.10  

Hasil Uji Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.073 1.187  5.117 .000      

Produk .255 .107 .288 2.389 .023 .873 .400 .147 .259 3.854 

Harga .229 .093 .289 2.455 .020 .869 .409 .151 .271 3.692 

Saluran 
Distribusi/ 
Tempat 

.231 .103 .234 2.233 .033 .835 .378 .137 .343 2.915 

Promosi .242 .112 .227 2.162 .039 .832 .367 .133 .342 2.920 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Hasil olah data primer dengan IBM SPSS 26, 2020.  

Berdasarkan hasil dari tabel tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Parsial Produk terhadap Kepuasan pelanggan 

Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung 2,389 lebih 

besar dari t tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,023 < 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa produk memiliki pengaruh secara positif dan 

signifikan dalam pengujian hipotesis secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan dan berarti hipotesis diterima.  

2. Pengaruh Parsial Harga terhadap Kepuasan pelanggan 

Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung 2,455 lebih 

besar dari t tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,020 < 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh secara positif dan 

signifikan dalam pengujian hipotesis secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan dan berarti hipotesis diterima.  
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3. Pengaruh Parsial Saluran distribusi terhadap Kepuasan pelanggan 

Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung 2,233 lebih 

besar dari t tabel 2,233, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,033 < 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa saluran distribusi memiliki pengaruh secara 

positif dan signifikan dalam pengujian hipotesis secara parsial terhadap 

kepuasan pelanggan dan berarti hipotesis diterima.  

4. Pengaruh Parsial Promosi terhadap Kepuasan pelanggan 

Berdasarkan perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung 2,162 lebih 

besar dari t tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,039 < 0,05). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa promosi memiliki pengaruh secara positif dan 

signifikan dalam pengujian hipotesis secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan dan berarti hipotesis diterima.  

4.4.6 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas 

(independen) yaitu produk, harga, saluran distribusi, dan prmosi secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kepuasan pelanggan. Untuk 

mengetahui hal Dibawah ini dapat dilihat tabel hasil pengujian simultan (uji f) 

produk dan harga terhadap kepuasan pelanggan. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 108.114 4 27.028 58.877 .000b 

Residual 13.772 30 .459   

Total 121.886 34    

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
b. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Saluran Distribusi/ Tempat, Produk 

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan IBM SPSS 26 
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Berdasarkan perhitungan secara simultan diperoleh F hitung sebesar 

58,877 dan prob F sebesar 0,000. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima 

karena probabilitas F kurang dari tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) dan F hitung 

lebih besar dari F tabel (58,877 > 2,689). Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh positif signifikan produk, harga, saluran distribusi, dan promosi 

terhadap kepuasan pelanggan produk WMS pada PT Telkom Indonesia Regional 

VII Makassar.  

4.4.7 Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 𝑅2 yang 

mengecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Koefisien determinasi (𝑅2) 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Adapun hasil dari pengujian koefisien determinasi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .942a .887 .872 .678 

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Saluran Distribusi/ Tempat, Produk 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

Sumber: Hasil pengolahan data primer dengan IBM SPSS 26, 2020. 

 Setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,887 atau 88,7%. Hasil dari R Square tersebut menjelaskan 
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kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari produk (X1), harga 

(X2), saluran distribusi (X3), dan promosi (X4) memengaruhi kepuasan 

pelanggan (Y). Sedangkan sisanya sebesar 11,3% dipengaruhi variabel lain 

yang tidak di teliti didalam penelitian ini.  

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan semua item-item dalam kuesioner 

valid atau layak dijadikan instrumen pengumpulan data. Selanjutnya semua 

variabel dalam penelitian ini reliabel atau dapat diterima. Dan terdapat pengaruh 

positif dan signifikan secara parsial dan simultan antara variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun pembahasan hasil gg ini dapat 

dijelaskan pada uraian dibawah ini: 

4.5.1 Pengaruh Produk Terhadap Kepuasan pelanggan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengujian kualitas data dengan 

menggunakan uji validitas menunjukkan semua pernyataan mengenai variabel 

produk (X1) valid atau layak diteliti. Selanjutnya hasil pengujian kualitas data 

dengan menggunakan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Croncbach’s alpha 

variabel produk (X1) sebesar 0,618, hal tersebut berarti pengujian kualitas data 

menunjukkan bahwa kuesioner/ instrumen pengumpulan data dari variabel 

produk (X1)  reliabel atau dapat diterima.  

Untuk pengujian hipotesis, berdasarkan perhitungan analisis regresi linear 

berganda didapatkan nilai koefisien regresi produk (X1) adalah 0,255.  

Selanjutnya hasil analisis secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel 

Kepuasan pelanggan (Y) diperoleh nilai t hitung produk (X1) sebesar 2,389 lebih 

besar dari t tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,023 < 0,05).  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa produk (X1) berpengaruh positif dan signifikan 
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secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y) produk WMS pada PT Telkom 

Indonesia, Tbk, Regional Makassar. 

4.5.2 Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan pelanggan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengujian kualitas data dengan 

menggunakan uji validitas menunjukkan semua pernyataan mengenai variabel 

harga (X2) valid atau layak diteliti. Selanjutnya hasil pengujian kualitas data 

dengan menggunakan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Croncbach’s alpha 

variabel harga (X2) sebesar 0,690, hal tersebut berarti pengujian kualitas data 

menunjukkan bahwa kuesioner/ instumen pengumpulan data dari variabel harga 

(X2)  reliabel atau dapat diterima.  

Untuk pengujian hipotesis, berdasarkan perhitungan analisis regresi linear 

berganda didapatkan nilai koefisien regresi harga (X2) adalah 0,229.  Selanjutnya 

hasil analisis secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel Kepuasan 

pelanggan (Y), diperoleh nilai t hitung harga (X2) sebesar 2,455 lebih besar dari t 

tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,020 < 0,05).  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa harga (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan (Y) produk WMS pada PT Telkom Indonesia, Tbk 

Regional Makassar. 

4.5.3 Pengaruh Saluran Distribusi Terhadap Kepuasan pelanggan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengujian kualitas data dengan 

menggunakan uji validitas menunjukkan semua pernyataan mengenai variabel 

saluran distribusi (X3) valid atau layak diteliti. Selanjutnya hasil pengujian kualitas 

data dengan menggunakan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Croncbach’s 

alpha variabel saluran distribusi (X3) sebesar 0,709, hal tersebut berarti 
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pengujian kualitas data menunjukkan bahwa kuesioner/ instumen pengumpulan 

data dari variabel saluran distribusi (X3)  reliabel atau dapat diterima.  

Untuk pengujian hipotesis, berdasarkan perhitungan analisis regresi linear 

berganda didapatkan nilai koefisien regresi saluran distribusi (X3) adalah 0,231.  

Selanjutnya hasil analisis secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel 

Kepuasan pelanggan (Y), diperoleh nilai t hitung saluran distribusi (X3) sebesar 

2,233 lebih besar dari t tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,033 < 

0,05).  Hal tersebut menunjukkan bahwa saluran distribusi (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y) produk 

WMS pada PT Telkom Indonesia, Tbk Regional Makassar. 

4.5.4 Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, pengujian kualitas data dengan 

menggunakan uji validitas menunjukkan semua pernyataan mengenai variabel 

promosi (X4) valid atau layak diteliti. Selanjutnya hasil pengujian kualitas data 

dengan menggunakan uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Croncbach’s alpha 

variabel promosi (X4) sebesar 0,677, hal tersebut berarti pengujian kualitas data 

menunjukkan bahwa kuesioner/ instumen pengumpulan data dari variabel 

promosi (X4)  reliabel atau dapat diterima.  

Untuk pengujian hipotesis, berdasarkan perhitungan analisis regresi linear 

berganda didapatkan nilai koefisien regresi promosi (X4) adalah 0,242.  

Selanjutnya hasil analisis secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel 

Kepuasan pelanggan (Y), diperoleh nilai t hitung saluran distribusi (X3) sebesar 

2,162 lebih besar dari t tabel 2,042, dan nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,039 < 

0,05).  Hal tersebut menunjukkan bahwa promosi (X4) berpengaruh positif dan 
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signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (Y) produk WMS pada 

PT Telkom Indonesia, Tbk Regional Makassar. 

4.5.5 Variabel Yang Memiliki Pengaruh Paling Dominan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Variabel yang memiliki tingkat pengaruh paling besar terhadap kepuasan 

pelanggan adalah produk. Hal tersebut disebabkan karena nilai koefisien regresi 

yang dihasilkan variabel produk adalah yang paling besar dibandingkan nilai 

koefisien regresi variabel independen lain dengan nilai koefisien sebesar 0,255. 

Produk memiliki tingkat pengaruh paling besar dalam memengaruhi 

kepuasan pelanggan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Kotler 

(2016) kualitas produk yang ditawarkan perusahaan berdampak pada penciptaan 

persepsi pelangggan yang kemudian membentuk kepuasan mereka setelah 

merasakan atau mengonsumsi produk tersebut. Jadi berdasarkan hasil penelitian 

dan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

memiliki persepsi yang baik tentang kualitas produk WMS yang ditawarkan PT 

Telkom Indonesia, Tbk Regional Makassar, sehingga mereka merasakan 

kepuasan atas produk tersebut.  

4.5.6 Pengaruh Produk, Harga, Saluran Distribusi, dan Promosi Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Pengujian secara simultan (serempak/ bersama-sama) diperoleh F hitung 

sebesar 58,877 dan prob F sebesar 0,000. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 

diterima karena probabilitas F kurang dari tingkat signifikansi (0,000 < 0,05) dan 

F hitung lebih besar dari F tabel (58,877 > 2,689). Jadi dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh positif signifikan produk (X1), harga (X2), saluran distribusi (X3), 
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dan promosi (X4)  terhadap kepuasan pelanggan (Y) produk WMS pada PT 

Telkom Indonesia, Tbk Regional Makassar. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien determinasi dan diperoleh 

nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,887 atau 88,7%. Hasil dari R Square 

tersebut menjelaskan kemampuan variabel-variabel independen memengaruhi 

yang terdiri dari produk (X1), harga (X2), saluran distribusi (X3), dan promosi (X4)  

terhadap kepuasan pelanggan (Y) produk WMS pada PT Telkom Indonesia, Tbk 

Regional Makassar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh 

Andi Abdul Waris. 2017 Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Layanan Astinet 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Bisnis di PT Telkom Wilayah Makassar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Produk secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin baik 

kualitas produk, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan, (2) Harga secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

menunjukan semakin rendah harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi 

kepuasan pelanggan, (3) Tempat secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin baik dan 

strategis tempat, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan, (4) Promosi secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.Hal ini 

menunjukan semakin banyak promosi yang dilakukan,maka semakin tinggi 

kepuasan pelanggan, (5) Orang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin banyak dan teratur 

para pelaku yang turut ambil bagian dalam penyajian jasa, maka semakin tinggi 

kepuasan pelanggan, (6) Bukti fisik secara parsial berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukan semakin baik bukti 

fisik, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan, (7) Proses secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

menunjukan semakin baik proses, maka semakin tinggi kepuasan pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil pengujian data penelitian yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah: 

1. Bauran pemasaran yang terdiri dari dari produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan WMS di PT.Telkom Makassar. 

2. Bauran pemasaran yang terdiri dari dari produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan WMS di PT.Telkom Makassar. 

3. Produk merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap kepuasan pelanggan WMS di PT Telkom Makassar.  

5.2   Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran 

penulis mengenai  bauran pemasaran dan kepuasan pelanggan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Dalam memaksimalkan kepuasan pelanggan, penting bagi manajemen 

PT Telkom Indonesia, Tbk Regional Makassar memaksimalkan variabel 

lain seperti saluran distribusi/ tempat, harga yang ditawarkan, dan 

promosi pemasaran produk. Dalam memaksimalkan saluran distribusi, hal 

yang harus diperhatikan adalah bagaimana tempat mampu diakses oleh 

setiap pelanggan WMS yang ada di Kota Makassar. Untuk variabel harga, 

hal yang harus diperhatikan adalah metode pembayaran yang aman dan 
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mudah dilakukan. Dan untuk variabel promosi, sebaiknya 

memaksimalkan customer relationship management untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan. Customer relationship management penting untuk 

mengetahui keluhan dan saran para pelanggan serta mampu 

menciptakan loyalitas pelanggan.  

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan pendekatan lain 

dalam meneliti bauran pemasaran dan kepuasan pelanggan. Pendekatan 

seperti metode kualitatif dan mix method dapat dilakukan untuk 

menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dan komprehensif dalam 

mengukur efektivitas bauran pemasaran dalam memprediksi kepuasan 

pelanggan.  
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Responden yang terhormat, 

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak mengisi 

kuesioner penelitian ini dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap 

Kepuasan Pelanggan WMS di PT. Telkom Tbk. Makassar. Kuesioner ini 

disusun dalam rangka menyelesaikan program studi S1 Jurusan Manajemen, 

konsentrasi Ekonomi Bisnis Internasional di STIE Nobel Indonesia Makassar. 

 Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa 

yang Bapak/Ibu rasakan, lakukan, dan alami. Bapak/Ibu diharapkan menjawab 

dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. 

Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. 

Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini adalah bantuan tak ternilai bagi saya. 

 Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 

kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, 

dan peneliti mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati 

Bapak/Ibu. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Hormat saya, 

Peneliti, 

 

Shinta 

2017212141 

  



 
 

 
 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling 

sesuai. 

2. Setiap pertanyaan dan pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban 

saja. 

3. Isilah semua nomor dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan. 

4. Berikanlah jawaban singkat pada bagian pertanyaan identitas responden 

yang membutuhkan jawaban tertulis Bapak/Ibu. 

Identitas Responden 

1. Nama Responden : ______________________________________ 

2. Usia : _____ tahun 

3. Jenis Kelamin : □ Laki-laki 

   □ Perempuan 

4. Pendidikan : □ SMA/SMK sederajat 

   □ Diploma 

   □ Sarjana 

   □ Pasca sarjana 

   □ Lainnya _____________________________ 

Keterangan : 
Skala 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skala 2 : Tidak Setuju (TS) 
Skala 3 : Kurang Setuju (KS) 
Skala 4 : Setuju (S) 
Skala 5 : Sangat Setuju (SS) 
 

  



 
 

 
 

Lembar Kuesioner Penelitian 

No Produk SS S KS TS SKS 

1. 
Produk WMS yang ditawarkan sesuai dengan 
ekspektasi anda.            

2. 
Produk WMS yang ditawarkan memilki kualitas 
jaringan yang baik.            

3. 
Produk WMS memiliki keunggulan yang tidak 
dimiliki produk sejenis.            

4. 

Telkom telah melakukan pelayanan yang 
memuaskan terhadap pelanggan produk 
WMS.           

                                         Harga 

5. 
Harga yang ditawarkan sesuai denan kualitas 
layanan.           

6. 
Harga produk WMS Telkom tergolong rendah. 

          

7. 
Potongan harga seperti bebas 1 bulan akses 
internet memuaskan pelanggan produk WMS.           

8. 
Syarat dan ketentuan periode pembayaran 
tidak mempersulit pelanggan WMS.            

                           Saluran Distribusi/ Tempat 

9. 

Tempat registrasi layanan WMS Telkom 
mempermudah pelangggan untuk 
berlangganan.            

10. 

Pembayaran tagihan WMS melalui berbagai 
jenis pembayaran elektronik dan support 
berbagai jenis Bank.            

11. 

Ketersediaan konten paket layanan WMs 
merupakan keungggulan tersendiri dari produk 
ini.            

12. 
Pelanggan dengan mudah dapat mengakses 
lokasi/ tempat untuk pelayanan WMS Telkom.             

      Promosi 

13. 
Periklanan Telkom untuk layanan WMS 
menarik pelanggan untuk menggunakannya.            

14. 

Personal selling yang dilakukan oleh marketing 
Telkom memengaruhi keputusan pelanggan 
untuk menggunakan layanan WMS.           

15. 

Komunikasi pemasaran yang dilakukan 
marketing Telkom memengaruhi pelanggan 
untuk terus menggunakan layanan WMS.             

16. 
Call center dari Telkom memberikan konsultasi 
yang baik akan layanan WMS.       

Kepuasan Pelanggan 

17. 
Kualitas layanan WMS Telkom sudah 
memuaskan.           

18. Relationship marketing yang dibangun           



 
 

 
 

marketing Telkom sudah baik.  

19. 
Telkom menawarkan program promosi layanan 
yang baik akan layanan WMS.           

20. 
Telkom sangat fokus pada kepuasan 
pelanggan.            

21. 

Sistem penanganan complain terhadap 
layanan WMS sudah memuaskan.            

 

  



 
 

 
 

Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian 

No 
Produk Harga Saluran Distribusi/ Tempat 

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Total X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Total X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 Total 

1 3 5 5 4 17 4 5 4 5 18 5 5 5 5 20 

2 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 4 4 4 3 15 

3 3 4 3 3 13 4 3 3 3 13 4 3 4 3 14 

4 5 4 4 5 18 5 5 4 5 19 5 5 4 4 18 

5 4 4 3 5 16 4 3 4 4 15 5 4 4 4 17 

6 4 5 4 4 17 4 5 4 5 18 5 3 5 5 18 

7 3 3 4 3 13 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 

8 4 3 4 3 14 3 5 3 5 16 4 3 4 3 14 

9 4 4 3 3 14 4 2 4 2 12 3 3 4 4 14 

10 5 5 4 4 18 5 4 5 4 18 5 4 5 5 19 

11 5 5 4 4 18 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 

12 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 4 4 17 

13 4 3 4 3 14 4 2 4 2 12 3 4 4 4 15 

14 5 5 5 4 19 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 

15 5 3 4 3 15 2 3 2 4 11 4 3 4 4 15 

16 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 

17 3 4 5 3 15 3 4 3 4 14 4 4 4 4 16 

18 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 4 4 4 17 

19 4 3 3 3 13 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 

20 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 

21 4 5 4 4 17 5 4 4 5 18 5 5 5 5 20 

22 4 3 3 3 13 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 

23 3 5 5 3 16 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 

24 5 3 3 3 14 4 5 3 4 16 4 4 5 5 18 

25 5 4 3 4 16 5 3 4 4 16 4 5 2 3 14 

26 4 2 3 4 13 4 4 3 4 15 4 4 4 3 15 

27 3 3 3 4 13 4 3 3 4 14 3 3 3 4 13 

28 3 3 4 3 13 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 

29 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 

30 3 4 4 4 15 4 4 3 4 15 3 4 5 4 16 

31 4 4 3 3 14 3 3 3 4 13 4 4 4 3 15 

32 4 4 5 5 18 4 5 4 5 18 5 4 5 4 18 

33 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 5 5 5 4 19 

34 4 4 3 4 15 4 5 3 2 14 4 4 4 4 16 

35 4 3 4 5 16 5 5 3 4 17 5 5 4 5 19 

 

  



 
 

 
 

No 
Promosi Kepuasan Pelanggan 

X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 Total Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Total 

1 5 4 3 5 17 5 4 5 5 4 23 

2 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 

4 5 5 4 5 19 5 4 5 5 5 24 

5 5 5 4 5 19 5 5 4 5 4 23 

6 5 5 5 5 20 5 4 4 5 5 23 

7 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

8 4 4 5 4 17 4 4 5 4 4 21 

9 4 4 4 4 16 4 4 4 3 4 19 

10 4 5 5 5 19 4 5 5 5 5 24 

11 5 4 5 4 18 5 4 5 5 5 24 

12 5 5 4 5 19 5 5 4 5 5 24 

13 4 4 4 5 17 4 4 4 3 4 19 

14 5 5 4 5 19 5 5 4 5 5 24 

15 5 3 4 4 16 5 3 4 4 4 20 

16 4 5 5 4 18 4 5 5 5 5 24 

17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 

19 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

20 4 4 5 3 16 4 4 5 5 5 23 

21 5 5 5 5 20 5 5 5 3 5 23 

22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

23 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

24 4 4 5 4 17 4 4 5 5 3 21 

25 4 4 4 3 15 4 4 4 3 4 19 

26 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

27 3 3 4 4 14 4 4 4 4 4 20 

28 3 3 4 5 15 4 4 4 4 4 20 

29 4 4 4 4 16 4 4 4 5 5 22 

30 4 3 5 5 17 4 5 4 4 4 21 

31 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 

32 5 5 5 5 20 4 5 5 4 5 23 

33 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 

34 3 4 4 5 16 4 4 4 5 4 21 

35 5 5 5 4 19 5 5 4 5 5 24 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 3. Hasil Pengolahan Data SPSS 

1. Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 

Produk 35 13 19 549 15.69 2.139 

Harga 35 11 20 549 15.69 2.398 

Saluran Distribusi/ 
Tempat 

35 13 20 584 16.69 1.922 

Promosi 35 14 20 601 17.17 1.774 

Kepuasan Pelanggan 35 19 25 758 21.66 1.893 

Valid N (listwise) 35      

 

2. Uji Validitas 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 Produk 

X1.1 Pearson Correlation 1 .201 .003 .396* .576** 

Sig. (2-tailed)  .246 .987 .019 .000 

N 35 35 35 35 35 

X1.2 Pearson Correlation .201 1 .414* .327 .721** 

Sig. (2-tailed) .246  .013 .055 .000 

N 35 35 35 35 35 

X1.3 Pearson Correlation .003 .414* 1 .366* .654** 

Sig. (2-tailed) .987 .013  .030 .000 

N 35 35 35 35 35 

X1.4 Pearson Correlation .396* .327 .366* 1 .772** 

Sig. (2-tailed) .019 .055 .030  .000 

N 35 35 35 35 35 

Produk Pearson Correlation .576** .721** .654** .772** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 35 35 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

  



 
 

 
 

Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 Harga 

X2.1 Pearson Correlation 1 .260 .597** .302 .716** 

Sig. (2-tailed)  .132 .000 .078 .000 

N 35 35 35 35 35 

X2.2 Pearson Correlation .260 1 .153 .641** .750** 

Sig. (2-tailed) .132  .381 .000 .000 

N 35 35 35 35 35 

X2.3 Pearson Correlation .597** .153 1 .197 .631** 

Sig. (2-tailed) .000 .381  .258 .000 

N 35 35 35 35 35 

X2.4 Pearson Correlation .302 .641** .197 1 .777** 

Sig. (2-tailed) .078 .000 .258  .000 

N 35 35 35 35 35 

Harga Pearson Correlation .716** .750** .631** .777** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

Saluran 
Distribusi/ 
Tempat 

X3.1 Pearson 
Correlation 

1 .512** .390* .374* .783** 

Sig. (2-tailed)  .002 .021 .027 .000 

N 35 35 35 35 35 

X3.2 Pearson 
Correlation 

.512** 1 .141 .257 .662** 

Sig. (2-tailed) .002  .421 .137 .000 

N 35 35 35 35 35 

X3.3 Pearson 
Correlation 

.390* .141 1 .609** .723** 

Sig. (2-tailed) .021 .421  .000 .000 

N 35 35 35 35 35 

X3.4 Pearson 
Correlation 

.374* .257 .609** 1 .758** 

Sig. (2-tailed) .027 .137 .000  .000 

N 35 35 35 35 35 

Saluran Distribusi/ 
Tempat 

Pearson 
Correlation 

.783** .662** .723** .758** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  



 
 

 
 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 Promosi 

X4.1 Pearson Correlation 1 .639** .239 .339* .781** 

Sig. (2-tailed)  .000 .167 .046 .000 

N 35 35 35 35 35 

X4.2 Pearson Correlation .639** 1 .345* .383* .838** 

Sig. (2-tailed) .000  .042 .023 .000 

N 35 35 35 35 35 

X4.3 Pearson Correlation .239 .345* 1 .102 .594** 

Sig. (2-tailed) .167 .042  .561 .000 

N 35 35 35 35 35 

X4.4 Pearson Correlation .339* .383* .102 1 .631** 

Sig. (2-tailed) .046 .023 .561  .000 

N 35 35 35 35 35 

Promosi Pearson Correlation .781** .838** .594** .631** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
Correlations 

 Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 
Kepuasan 
Pelanggan 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 .303 .239 .437** .440** .681** 

Sig. (2-tailed)  .077 .167 .009 .008 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.2 Pearson 
Correlation 

.303 1 .303 .296 .481** .672** 

Sig. (2-tailed) .077  .077 .084 .003 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.3 Pearson 
Correlation 

.239 .303 1 .347* .327 .617** 

Sig. (2-tailed) .167 .077  .041 .055 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.4 Pearson 
Correlation 

.437** .296 .347* 1 .390* .753** 

Sig. (2-tailed) .009 .084 .041  .021 .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Y.5 Pearson 
Correlation 

.440** .481** .327 .390* 1 .752** 

Sig. (2-tailed) .008 .003 .055 .021  .000 

N 35 35 35 35 35 35 

Kepuasan 
Pelanggan 

Pearson 
Correlation 

.681** .672** .617** .753** .752** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 35 35 35 35 35 35 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

3. Uji Validitas 

4. Uji Reliabilitas 



 
 

 
 

a. Produk 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.618 4 

 
b. Harga 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.690 4 

 
c. Saluran distribusi/ tempat 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.709 4 

 
d. Promosi 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 

  



 
 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.677 4 

 
e. Kepuasan pelanggan 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 35 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 35 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.730 5 

 
5. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

 

 
b. Uji heterokedastisitas 

 
  



 
 

 
 

c. Uji multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.073 1.187  5.117 .000      

Produk .255 .107 .288 2.389 .023 .873 .400 .147 .259 3.854 

Harga .229 .093 .289 2.455 .020 .869 .409 .151 .271 3.692 

Saluran 

Distribusi/ 
Tempat 

.231 .103 .234 2.233 .033 .835 .378 .137 .343 2.915 

Promosi .242 .112 .227 2.162 .039 .832 .367 .133 .342 2.920 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

 
6. Analisis regresi linear berganda 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Promosi, Harga, 
Saluran Distribusi/ 
Tempat, Produkb 

. Enter 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .942a .887 .872 .678 

a. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Saluran Distribusi/ Tempat, Produk 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 108.114 4 27.028 58.877 .000b 

Residual 13.772 30 .459   

Total 121.886 34    

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
b. Predictors: (Constant), Promosi, Harga, Saluran Distribusi/ Tempat, Produk 

 

  



 
 

 
 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.073 1.187  5.117 .000      

Produk .255 .107 .288 2.389 .023 .873 .400 .147 .259 3.854 

Harga .229 .093 .289 2.455 .020 .869 .409 .151 .271 3.692 

Saluran 

Distribusi/ 
Tempat 

.231 .103 .234 2.233 .033 .835 .378 .137 .343 2.915 

Promosi .242 .112 .227 2.162 .039 .832 .367 .133 .342 2.920 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 
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