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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Pelanggan IndiHome 

Responden dalam penelitian ini adalah 100 orang responden yaitu 

pelanggan Indihome di Pleburan, Semarang yang masih aktif berlangganan di 

daerah Pleburan, Semarang dan telah menggunakan IndiHome selama lebih dari 6 

bulan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada 100 orang responden, maka 

didapatkan gambaran umum responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Tingkat Pendidikan Responden 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 SLTA 23 23 

2 Akademi/Diploma 23 23 

3 Sarjana 35 35 

4 Pasca Sarjana 19 19 

Total 100 100 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa pelanggan 

IndiHome pada daerah Tembalang memiliki tingkat pendidikan sarjana dengan 

jumlah 35%. 
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

 Lama Berlangganan Total 

>6-12 bulan >1 tahun 

Jenis Kelamin Laki-laki 32 

54,2% 

27 

45,8% 

59 

100% 

Perempuan 19 

46,3% 

22 

53,7% 

41 

100% 

Total 51 49 100 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa pelanggan Indihome di Pleburan, 

Semarang merupakan pelanggan yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan telah 

berlangganan selama >6-12 bulan dengan jumlah sebanyak 32 orang (54,2%). 

Sedangkan narasumber perempuan yang terbanyak adalah yang telah 

berlangganan lebih dari satu tahun yaitu sebanyak 22 orang (46,3%). 

4.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

4.2.1 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Atribut produk 

Atribut produk merupakan faktor dari dalam individu itu sendiri. Indikator 

dari atribut produk meliputi : 

d. Merek (tanda, simbol/lambang, desain, warna)  

Simbol, desain dan warna dari logo IndiHome mudah dikenali.  

e. Layanan Pelengkap (Supplementary Services)  
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Adanya tambahan layanan pelengkap yang merupakan komplemen 

dari servis IndiHome misalnya adanya tambahan layanan gratis 3 bulan 

Viu dan HOOQ bagi pelanggan baru IndiHome yang merupakan 

bagian dari hospitality IndiHome. (Contoh:Beberapa channel tiba-tiba 

hilang tidak tahu apa penyebabnya (mungkin sudah tidak ada 

kerjasama lagi dengan telkom atau alasan lain), seharusnya paling 

tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai penambahan atau 

pengurangan channel via info berjalan di tv misalnya, atau mungkin 

via sosial media) 

f. Jaminan (Garansi)  

Adanya jaminan perbaikan kerusakan maksimal 24 jam bagi pelanggan 

yang mengalami kerusakan. (Contoh: Sudah menghubungi 147 dan 

complaint lewat twitter tetapi teknisi baru datang seminggu setelah 

pengaduan) 

Tabel 4.3 

Kategori Skor Indikator Atribut Produk 

Skor Merek Layanan Pelengkap Jaminan 

1,00 – 1,80 Lupa Sangat Kecewa Lambat 

1,81 – 2,60 Mudah lupa Kecewa Cukup lambat 

2,61 – 3,40 Cukup mudah ingat Biasa saja Normal 

3,41 – 4,20 Mudah ingat Senang Cepat 

4,21 – 5,00 Sangat mudah Ingat Sangat senang Sangat cepat 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

 

 

 

 

Hasil jawaban indikator variabel atribut produk adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Atribut produk 
No Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

1 Merek Frekuensi 4 5 20 59 12 100 
3,70 

Mudah 

ingat Bobot 4 10 60 236 60 370 

2 Layanan Frekuensi 3 7 30 47 13 100 3,60 Senang 
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No Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Pelengkap Bobot 3 14 90 188 65 360 

3 Jaminan Frekuensi 4 5 9 42 40 100 
4,09 Cepat 

Bobot 4 10 27 168 200 409 

 3,80 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator atribut 

produk menunjukkan angka rata-rata 3,80, yang menunjukkan bahwa atribut 

produk dari IndiHome berada dalam kategori baik. Indikator atribut produk yang 

menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah indikator adanya jaminan perbaikan 

kerusakan maksimal 24 jam bagi pelanggan yang mengalami kerusakan. 

Responden merasa bahwa jaminan IndiHome akan adanya perbaikan kerusakan 

dalam waktu 1 hari merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari IndiHome 

kepada pelanggannya.  

Indikator atribut produk yang menunjukkan nilai terendah adalah indikator 

IndiHome memberikan layanan pelengkap yang menarik sebagai komplemen 

layanan IndiHome. Indikator ini mendapatkan nilai yang terlemah karena layanan 

pelengkap yang ada saat ini dianggap oleh responden sudah memenuhi keinginan 

pelanggan yang lebih menginginkan hiburan yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan dari hasil tabel 4.5 menunjukkan bahwa berdasarkan atribut 

produk, maka IndiHome menyatakan bahwa simbol, desain dan warna logo 

IndiHome mudah dikenali sehingga mampu membuat pelanggan menjadi tertarik 

dan mengenali logo dari indiHome. IndiHome memberikan layanan pelengkap 

yang dianggap cukup menarik sebagai komplemen layanan IndiHome, walaupun 

layanan pelengkap ini dirasakan masih kurang memberikan hiburan kepada 

pelanggan. Adanya jaminan perbaikan kerusakan maksimal 24 jam bagi 

pelanggan yang mengalami kerusakan membuat pelanggan menjadi lebih percaya 

akan kemampuan PT. Telkom dalam memberikan pelayanan internet yang baik. 
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Tabel 4.5 

Jawaban Pertanyaan Open Quest Variabel Atribut Produk 

Indikator Open Quest Jawaban Open Quest 

1 Apa yang 

membuat Anda 

tertarik dengan 

logo IndiHome? 

Dari jawaban responden, responden tertarik 

dengan logo IndiHome karena warnanya yang 

merah membuat logo mudah dikenali dan 

manrik perhatian dari responden 

2 Apa saja layanan 

pelengkap 

IndiHome? 

Layanan pelengkap IndiHome adalah sebagai 

berikut: 

a. HOOQ 

b. Viu 

c. Ifix 

d. Antivirus Trend Micro 

3 Apa saja jaminan 

(garansi) produk 

dari PT. Telkom 

Akses, 

Semarang? 

Berdasarkan jawaban responden, jaminan 

yang diberikan dari PT Telkom Akses kepada 

konsumennya adalah jika terjadi kerusakan 

pada peralatan Indihome seperi modem, 

router, set tv box, dan remote, maka PT. 

Telkom Akses akan memberikan 

penggantinya dalam waktu maksimal 1x24 

jam 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

4.2.2 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya. Indikator dari kualitas pelayanan meliputi: 

f. Bukti langsung (tangibles) 

Pelanggan tidak keberatan menunggu di ruang tunggu pelanggan di Plaza 

Telkom. 



 

 

43 

 

g. Reliabilitas (reliability) 

Karyawan PT Telkom memberikan layanan selama 24 jam melalui 147 dan 

twitter untuk melayani complain pelanggan IndiHome. (Contoh: 2 

bulan lalu pernah melakukan komplain ke 147 lalu teknisi datang 2/3 

hari kemudian setelah komplain. Menurut responden perkiraan 

komplain terhitung kira-kira 3 bulan dalam setahun ini) 

 

 

h. Daya tanggap (responsiveness) 

Adanya kesiapan perbaikan IndiHome dalam 1x24 jam setelah pelaporan. 

(Contoh : Pelayanan pemasangan sangat lama. Februari 2017 

menghubungi telkom untuk pemasangan tetapi baru dilakukan bulan 

Oktober 2017) 

i. Jaminan / keyakinan (assurance)  

Karyawan PT. Telkom selalu mampu memberikan solusi bagi 

permasalahan pelanggan IndiHome.(Contoh: Sudah mengetahui 

mengenai promo awal bulan pemakaian, namun responden 

menyayangkan tidak ada pemberitahuan ulang mengenai 

pemberlakuan tarif normal) 

j. Empati (empathy) 

Karyawan PT. Telkom selalu sopan melayani keluhan pelanggan 

IndiHome. 

Tabel 4.6 

Kategori Skor Indikator Kualitas Pelayanan 

Skor 
Bukti 

langsung 
Reliabilitas 

Daya 

tanggap 
Keyakinan Empati 

1,00 – 1,80 Tidak 

nyaman 

Tidak 

handal 

Acuh Ragu Kasar 

1,81 – 2,60 Kurang 

nyaman 

Kurang 

handal 

Cukup 

acuh 

Kurang 

yakin 

Tidak peduli 

2,61 – 3,40 Biasa saja Cukup Biasa saja Biasa saja Biasa saja 
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handal 

3,41 – 4,20 Nyaman Handal Tanggap Yakin Sopan 

4,21 – 5,00 Sangat 

nyaman 

Sangat 

Handal 

Sangat 

Tanggap 

Sangat 

Yakin 

Sangat 

sopan 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator kualitas 

pelayanan menunjukkan angka rata-rata 3,74, yang menunjukkan bahwa 

responden menyatakan kualitas pelayanan IndiHome sudah baik. Indikator 

kualitas pelayanan yang menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah indikator 

merasa tidak keberatan menunggu di ruang tunggu pelanggan Plaza Telkom. Hasil 

ini menunjukkan bahwa ruang tunggu pelanggan Plaza Telkom sudah baik dan 

nyaman bagi pelanggan untuk menunggu sebelum dilayani oleh petugas. 

Indikator kualitas pelayanan yang menunjukkan nilai terendah adalah 

seberapa peduli karyawan PT. Telkom Akses, Semarang dengan kesusahan 

pelanggan. Karyawan PT. Telkom Akses walaupun dianggap sopan, namun 

sebaiknya karyawan dapat meningkatkan kepeduliannya terhadap kesusahan 

pelanggan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal.  

Hasil jawaban indikator variabel kualitas pelayanan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kualitas pelayanan 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Bukti 

langsung 

Frekuensi 3 6 20 39 32 100 
3,91 Nyaman 

Bobot 3 12 60 156 160 391 

Reliabilitas Frekuensi 2 8 13 52 25 100 
3,90 Handal 

Bobot 2 16 39 208 125 390 

Daya 

tanggap 

Frekuensi 6 6 12 63 13 100 
3,71 Tanggap 

Bobot 6 12 36 252 65 371 

Keyakinan Frekuensi 7 3 27 48 15 100 
3,61 Yakin 

Bobot 7 6 81 192 75 361 

Empati Frekuensi 4 9 31 38 18 100 
3,57 Sopan 

Bobot 4 18 93 152 90 357 

 3,74 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
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Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan kualitas pelayanan, pelanggan 

IndiHome merasa tidak keberatan menunggu di ruang tunggu pelanggan Plaza 

Telkom karena ruang tunggu tersebut sudah nyaman. Karyawan PT. Telkom 

Akses, Semarang selalu memberikan layanan selama 24 jam melalui 147 dan 

twitter untuk melayani complain pelanggan IndiHome secara akurat. Karyawan 

PT. Telkom Akses, Semarang saat ini sudah dengan cepat menanggapi komplain 

pelanggan dan juga karyawan mudah dalam menjalin komunikasi yang baik 

dengan pelanggan menimbulkan kepercayaan dari pelanggan serta peduli 

karyawan PT. Telkom Akses, Semarang dengan kesusahan pelanggan.  

Tabel 4.8 

Jawaban Pertanyaan Open Quest Variabel Kualitas Pelayanan 

Indikator Open Quest Jawaban Open Quest 

1 Fasilitas apa yang 

dimiliki PT. Telkom 

Akses, Semarang? 

Responden mengungkapkan bahwa 

fasilitas yang dimiliki oleh PT. Telkom 

Akses, Semarang adalah ruang tunggu 

dengan akses internet dan memiliki 

beberapa sofa sehingga dapat digunakan 

oleh konsumen untuk menunggu giliran. 

2 Bagaimana bentuk 

akurasi pelayanan PT. 

Telkom Akses, 

Semarang? 

Akurasi pelayanan PT. Telkom Akses, 

Semarang menurut responden adalah 

karyawan PT. Telkom Akses, Semarang 

mampu mengetahui dengan pasti jenis 

kerusakan dan cara penanganan yang 

perlu dilakukan oleh PT. Telkom Akses, 

Semarang 

3 Bagaimana cara PT. 

Telkom Akses, 

Semarang menanggapi 

komplain pelanggan? 

Menurut responden, PT. Telkom Akses, 

Semarang biasanya menanggapi 

complain responden dengan tenang, 

menunjukkan bahwa karyawan juga 

merasakan kesusahan juga ketika 

pelanggan mengalami kerusakan. 

4 Bagaimana karyawan 

PT. Telkom Akses, 

Semarang melakukan 

komunikasi yang baik 

dengan pelanggan? 

Karyawan PT. Telkom Akses, Semarang 

berdasarkan pendapat responden selalu 

mampu melakukan komunikasi yang baik 

denbgan pelanggan antara lain selalu 

menyapa konsumen, memberikan solusi 
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Indikator Open Quest Jawaban Open Quest 

dalam 1x24 jam 

5 Bagaimana karyawan 

PT. Telkom Akses, 

Semarang 

menunjukkan 

kepedulian dengan 

kesusahan pelanggan? 

Responden merasa bahwa karyawan PT. 

Telkom Akses, Semarang selalu mau dan 

membuka diri dengan menawarkan solusi 

dari penyelesaian masalah IndiHome 

pelanggan. 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

4.2.3 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kepuasan pelanggan 

Tabel 4.9 

Kategori Skor Indikator Kepuasan Pelanggan 

Skor Re-purchase 
Word-of-

Mouth 
Citra Merek 

Pembelian 

pada 

Perusahaan 

yang sama 

1,00 – 1,80 Berhenti 

berlangganan 

Buruk Ragu Tidak mau 

1,81 – 2,60 Memikirkan 

berhenti 

berlangganan 

Cukup 

buruk 

Kurang 

yakin 

Enggan 

2,61 – 3,40 Belum 

memutuskan 

Biasa saja Biasa saja Biasa saja 

3,41 – 4,20 Memikirkan 

tetap 

berlangganan 

Baik Yakin Minat 

4,21 – 5,00 Tetap 

berlangganan 

Sangat 

Baik 

Sangat 

Yakin 

Sangat minat 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan 

harapan-harapannya. Indikator dari kepuasan pelanggan meliputi: 

e. Re-purchase 

Pelanggan mau untuk kembali menggunakan IndiHome. 
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f. Menciptakan Word-of-Mouth  

Pelanggan selalu mengatakan hal-hal yang positif tentang IndiHome 

kepada orang lain 

g. Menciptakan Citra Merek  

Pelanggan merasa merek Telkom adalah jaminan mutu (Contoh: 

Responden merasa tidak begitu puas dengan produk indihome, namun 

dapat memaklumi karena dengan harga yang sangat murah menurut 

beliau sudah mendapatkan berbagai fasilitas indihome yang telah 

ditawarkan) 

 

 

h. Menciptakan keputusan Pembelian pada Perusahaan yang sama  

Pelanggan akan membeli produk-produk yang dapat dibeli sebagai bagian 

dari layanan premium IndiHome seperti tambahan channel sepak bola, 

paket indimovie, paket Viu dan Hooq. (Contoh: Channel HBO tiba-

tiba hilang padahal sudah 1 tahun berlangganan) 

Tabel 4.10 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kepuasan pelanggan 

Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Re-purchase Frekuensi 3 7 36 27 27 100 

3,68 

Memikirk

an Tetap 

berlangga

nan 
Bobot 3 14 108 108 135 368 

Menciptakan 

Word-of-

Mouth 

Frekuensi 4 9 10 42 35 100 

3,95 Baik 
Bobot 4 18 30 168 175 395 

Menciptakan 

Citra Merek 

Frekuensi 2 12 16 51 19 100 
3,73 Yakin 

Bobot 2 24 48 204 95 373 

Menciptakan 

keputusan 

Pembelian 

pada 

Perusahaan 

yang sama 

Frekuensi 2 7 16 50 25 100 

3,89 Minat 
Bobot 2 14 48 200 125 389 

 3,81 Puas 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator kepuasan 

pelanggan menunjukkan angka rata-rata 3,81, yang menunjukkan bahwa 

responden menyatakan puas berlangganan IndiHome. Indikator kepuasan 

pelanggan yang menunjukkan nilai indeks tertinggi adalah indikator selalu 

mengatakan hal-hal yang positif tentang IndiHome kepada orang lain. Responden 

menyatakan bahwa responden selalu ingin menyatakan hal yag positif tentang 

IndiHome karena merasakan kebutuhannya dapat dipenuhi oleh IndiHome. 

Indikator kepuasan pelanggan yang menunjukkan nilai terendah adalah 

ketertarikan untuk terus berlangganan IndiHome. IndiHome tidak pernah 

memberikan apresiasi kepada pelanggan setianya, hal ini berbeda dengan provider 

lain misalnya MNC Play yang sering memberikan promo bagi pelanggan setianya 

dan bukan kepada pelanggan baru. Indihome memberikan potongan harga justru 

kepada pelanggan baru, hal ini membuat pelanggan lama merasa kurang puas, 

namun masih mau untuk tetap berlangganan IndiHome. 

Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan kepuasan pelanggan, sebagian 

pelanggan IndiHome selalu mengatakan hal-hal yang positif tentang IndiHome 

kepada orang lain. Hal ini dapat terjadi karena pelanggan merasa bahwa merasa 

merek Telkom adalah jaminan mutu yang baik serta akan membeli produk-produk 

yang dapat dibeli sebagai bagian dari layanan premium IndiHome seperti 

tambahan channel sepak bola, paket indimovie, paket Viu dan Hooq. 
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Tabel 4.11 

Jawaban Pertanyaan Open Quest Variabel Kepuasan Pelanggan 

Indikator Open Quest Jawaban Open Quest 

1 Apa yang membuat 

Anda tertarik/tidak 

tertarik untuk terus 

berlangganan 

IndiHome? 

Responden mengatakan tertarik untuk terus 

berlangganan IndiHome karena telah merasa 

nyaman dengan menggunakan IndiHome, 

responden lain mengatakan bahwa dirinya 

kurang berminat dengan provider lain yang 

tidak memiliki support system 

2 Menurut Anda, apa 

hal baik mengenai 

IndiHome? 

IndiHome dirasakan responden memiliki 

dukungan SDM yang baik, selain itu adanya 

petugas yang siap menangani keluhan yang 

bisa diselesaikan oleh petuigas dalam 1 x 24 

jam. 

3 Menurut Anda, apa 

yang membuat citra 

IndiHome 

baik/tidak? 

Hal yang membuat citra IndiHome baik 

adalah kemampuan indiHome dalam memiliki 

jaringan yang luas, dan menggunakan kabel 

fiber optic sehingga mengurangi terjadinya 

blackout  

4 Apa saja produk 

lain dari PT. 

Telkom 

Indonesia?Mengapa 

Anda mau untuk 

menggunakannya? 

Produk lain dari PT. Telkom Indonesia adalah 

aplikasi movie, music dan miscellaneous 

seperti movimaxx, HOOQ, Viu, Tribe, 

CCTV, Smart Home. 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda antara atribut produk, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,020 ,552  1,849 ,068 

Atribut produk ,262 ,080 ,383 3,288 ,001 

Kualitas pelayanan ,193 ,052 ,430 3,687 ,000 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,020 ,552  1,849 ,068 

Atribut produk ,262 ,080 ,383 3,288 ,001 

Kualitas pelayanan ,193 ,052 ,430 3,687 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Persamaan Y = 1,020 + 0,262X1 + 0,193X2  

 

4.3.1 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan IndiHome 

Koefisien regresi variabel atribut produk bertanda positif yang artinya 

adalah jika variabel atribut produk semakin baik maka kepuasan pelanggan akan 

semakin meningkat, sebaliknya jika variabel atribut produk menurun maka 

kepuasan pelanggan juga akan menurun. Berdasarkan hasil pengujian t test, 

diperoleh hasil yaitu nilai signifikansi 0,001 dan ini lebih kecil dari nilai α = 0,05 

atau diperoleh hasil bahwa t hitung sebesar 3,288 lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1,66055. Dengan deminikan maka Ha diterima, artinya variabel atribut 

produk secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

4.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

IndiHome 

Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan bertanda positif yang artinya 

adalah jika variabel kualitas pelayanan semakin baik maka kepuasan pelanggan 

akan semakin meningkat sebaliknya jika variabel kualitas pelayanan menurun 

maka kepuasan pelanggan juga akan menurun. Berdasarkan hasil pengujian t test, 

diperoleh hasil yaitu nilai signifikansi 0,000 dan ini lebih kecil dari nilai α = 0,05 

atau diperoleh hasil bahwa t hitung sebesar 3,687 lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1,66055. Dengan deminikan maka Ha diterima, artinya variabel kualitas 

pelayanan secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 
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4.3.3 Uji F 

Uji F merupakan suatu uji untuk mengetahui apakah model yang 

dipergunakan unuk mengukur pengaruh antara atribut produk dan kualits 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sudah tepat. Berikut output SPSS Uji F : 

 Tabel 4.13 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 172,479 2 86,239 75,307 ,000a 

Residual 111,081 97 1,145   
Total 283,560 99    

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan, Atribut produk 

b. Dependent Variable: Kepuasan pelanggan 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (signifikan), yang 

menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepuasan 

pelanggan atau dapat dikatakan bahwa atribut produk dan kualitas pelayanan 

secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan pelanggan. Atribut produk dan 

kualitas pelayanan mampu saling mendukung dalam meningkatkan kepuasan 

pelanggan, karena dengan produk pelengkap yang baik, ditambah dengan 

kompetensi karyawan Indihome yang prima, kepuasan pelanggan IndiHome akan 

meningkat. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan IndiHome 

Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh 

konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk 

meliputi merek, kemasan,jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. Atribut 
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produk biasanya menjadi tolok ukur bagi konsumen dalam hal kepuasannya. 

Keberadaan atribut tambahan yang menambah keunikan dari suatu produk akan 

memberikan kepuasan tersendiri pada konsumen. Atribut produk yang baik akan 

menghasilkan hasil akhir yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. 

Konsumen akan merasa bahwa produk tersebut lebih memiliki kelebihan untuk 

dibandingkan produk lain sejenis, sehingga produk akan memiliki nilai tambah. 

Hal ini menunjukkan jika atribut produk semakin baik maka kepuasan konsumen 

akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian terbukti bahwa atribut produk berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan atribut 

produk, maka IndiHome menyatakan bahwa simbol, desain dan warna logo 

IndiHome mudah dikenali sehingga mampu membuat pelanggan menjadi tertarik 

dan mengenali logo dari IndiHome. IndiHome memberikan layanan pelengkap 

yang dianggap cukup menarik sebagai komplemen layanan IndiHome, walaupun 

layanan pelengkap ini dirasakan masih kurang memberikan hiburan kepada 

pelanggan. Adanya jaminan perbaikan kerusakan maksimal 24 jam bagi 

pelanggan yang mengalami kerusakan membuat pelanggan menjadi lebih percaya 

akan kemampuan PT. Telkom dalam memberikan pelayanan internet yang baik. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Tanto et al (2012) dan Dewi (2014) 

yang menyatakan bahwa atribut produk berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. 

4.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

IndiHome 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapannya. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. Apabila perceived performance melebihi 

expectations, maka pelanggan akan merasa puas, tetapi apabila sebaliknya maka 

pelanggan akan merasa tidak puas. Pengaruh perceived performance tersebut 

lebih kuat daripada expectations didalam penentuan kepuasan pelanggan. Kualitas 
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jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Maka, 

suatu perusahaan dituntut untuk memaksimalkan kualitas pelayanannya agar 

mampu menciptakan kepuasan para pelanggannya. 

Hasil penelitian terbukti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan kualitas 

pelayanan, pelanggan IndiHome merasa tidak keberatan menunggu di ruang 

tunggu pelanggan Plaza Telkom karena ruang tunggu tersebut sudah nyaman. 

Karyawan PT. Telkom Akses, Semarang selalu memberikan layanan selama 24 

jam melalui 147 dan twitter untuk melayani complain pelanggan IndiHome secara 

akurat. Karyawan PT. Telkom Akses, Semarang saat ini sudah dengan cepat 

menanggapi komplain pelanggan dan juga karyawan mudah dalam menjalin 

komunikasi yang baik dengan pelanggan menimbulkan kepercayaan dari 

pelanggan serta peduli karyawan PT. Telkom Akses, Semarang dengan kesusahan 

pelanggan.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian Tanto et al (2012) dan Dewi (2014) 

yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan.  
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