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ABSTRACT

IMPLICATIONS OF SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION TO
REPURCHASE INTENTION OF SERVICE

LODGING SERVICES
(Study on consumers in Bukit Mas cottages and Resto Bandar Lampung)

By

ASMARANTIKA PUTRI UTAMI

Increasing the number of cottages and Resto resulted in intense competition in the industry
Cottage and Resto in Bandar Lampung. A Cottage and Resto should always survive in order
to continue to compete with other cottages and Resto in meeting the needs and desires of
consumers. Purpose of this study was to determine the effect of service quality and customer
satisfaction with repurchase intention (Y) lodging services.

Type of research is explanatory research with the type of associative research. The population
in this study are all consumers who use the services pengiapan in Bukit Mas cottages and
Resto in London whose numbers erratic on a monthly basis. The samples were carried out by
non-probability sampling with accidental sampling technique with a large sample of 96
respondents. Data collection techniques using questionnaires. Hypothesis testing using the F
test and T test data analysis using multiple linear regression.

The results obtained by the test results simultaneously using the F test there are significant
quality of service (X1) and satisfaction (X2) on customer loyalty (Y) because the value of F
(12.52)> Ftabel. (3.09). Partial results of hypothesis testing by t-test of the quality of service
(X1) the effect on customer loyalty (Y) (sig = 0.001) and satisfaction (X2) effect on customer
loyalty (Y) (sig = 0.003). The test results on the value of R Square 0.674 (67.4%) showed a
variable quality of service (X1) and satisfaction (X2) effect amounted to variable customer
loyalty (Y), while the remaining 32.6% is the influence of other variables not examined in
this study. Her recommendation is expected to improve customer loyalty, manufacturers
should be more convincing to consumers of the advantages of service Bukit Mas cottages and
Resto other than Cottage and Resto

Keywords: Loyalty, Satisfaction, Service Quality
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Peningkatan jumlah Cottage and Resto mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat pada
industri Cottage and Resto di Bandar Lampung. Sebuah Cottage and Resto harus selalu
survive agar dapat terus bersaing dengan Cottage and Resto lainnya dalam memenuhi
kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap repurchase intention (Y) jasa
penginapan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory (tingkat penjelasan) dengan
tipe penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang
menggunakan jasa pengiapan di Bukit Mas Cottage dan Resto di Bandar Lampung yang
jumlahnya tidak menentu pada setiap bulannya.  Penentuan sampel dilakukan dengan non
probability sampling dengan teknik accidental sampling dengan besar sampel sebanyak 96
responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Uji hipotesis
menggunakan uji F dan uji T. Analisis data  menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian diperoleh Hasil uji secara simultan dengan menggunakan uji F terdapat
pengaruh kualitas pelayanan (X1) dan kepuasan (X2) terhadap loyalitas pelanggan (Y) karena
nilai Fhitung (12,52) >Ftabel. (3,09). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t terhadap
kualitas pelayanan (X1) pengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y) (sig=0,001) dan kepuasan
(X2) pengaruh terhadap loyalitas pelanggan (Y) (sig=0,003). Hasil uji pada nilai R Square
0,674 (67,4%) menunjukkan variabel kualitas pelayanan (X1) dan kepuasan (X2)
berpengaruh sebesar terhadap variabel loyalitas konsumen (Y), sedangkan sisanya sebesar
32,6 % adalah pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Sarannya
diharapkan untuk meningkatkan loyalitas konsumen, produsen harus lebih meyakinkan
kepada konsumen akan kelebihan pelayanan Bukit Mas Cottage and Resto dibanding Cottage
and Resto lainnya

Kata kunci: Kepuasan, Kualitas Pelayanan, Loyalitas
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan jumlah Cottage and Resto mengakibatkan terjadinya persaingan yang

ketat pada industri Cottage and Resto di Bandar Lampung. Pihak Cottage and

Resto berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing dengan selalu

menciptakan diferensiasi bagi bisnisnya untuk mempertahankan pelanggan. Salah

satu yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan untuk

dapat memuaskan pelanggan. Banyaknya pembangunan Cottage and Resto di

Bandar Lampung di karenakan permintaan pasar yang semakin meningkat.

Fungsi Cottage and Resto bagi kebanyakan orang dianggap kurang penting, tetapi

bagi mereka yang memiliki aktivitas bisnis yang padat yang mengharuskan

mereka pergi dari satu kota ke kota lain untuk berbisnis hal ini tentu saja sangat

penting, karena mereka membutuhkan tempat istirahat yang nyaman sebelum

kembali menjalankan bisnisnya. Begitu juga bagi para wisatawan yang akan

berlibur di kota Bandar Lampung. Cottage and Resto tidak hanya berfungsi

sebagai tempat beristirahat, tetapi juga dapat berfungsi sebagai tempat rapat,

pertemuan-pertemuan, acara ulang tahun, maupun acara pernikahan.

Tujuan dari industri jasa adalah untuk memberikan kepuasan kepada para

konsumen melalui pelayanan yang baik serta keramah-tamahan sehingga akan
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terjalin hubungan yang baik antara pihak penyedia jasa dan konsumen. Hal

tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi penyedia jasa serta

membangun image positif di mata para konsumen.

Produk jasa maupun barang pada intinya akan selalu bermuara pada kualitas

pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan  konsumen sehingga dapat

menimbulkan loyalitas konsumen (repurchase intention), atau menimbulkan

kesan yang potensial untuk melakukan pembelian berulang atau mereferensikan

kepada orang lain tentang kualitas pelayanan yang diterimanya kepada orang lain

sesuai dengan yang diperoleh. Oleh karenanya hal ini menjadi poin penting

eksistensi perusahaan ditengah konsumen.

Kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan,

akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen

merasapuas dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan

membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen merasa benar-

benar puas, mereka akan membeli ulang serta memberi rekomendasi kepada orang

lain untuk membeli di tempat yang sama. Oleh karena itu, perusahaan harus

memulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang

melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan

(kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis

dan memenangkan persaingan.

Pelayanan yang kurang memuaskan akan menyebabkan berkurangnya konsumen

atau bahkan hilang karena konsumen beralih ke jasa layanan lain yang memiliki

pelayanan yang lebih baik, untuk itu para pengusaha jasa harus selalu berusaha
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meningkatkan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan agar

dapat bersaing secara sehat dengan yang lainnya dengan cara selalu berusaha

memberikan produk atau layanan dengan kualitas yang baik agar dapat

menciptakan kepuasan pelanggan. Bukit Mas Cottage and Resto adalah salah satu

tempat wisata sekaligus penginapan yang ada di Bandar Lampung. Hadirnya

Cottage and Resto lainnya yang semakin meramaikan persaingan dalam industri

Cottage and Resto harus terus berbenah untuk tetap mempertahankan

pelanggannya agar tidak lari ke para pesaingnya.

Tabel 1.1 Daftar Pesaing Bukit Mas Cottage and Resto

Nama Cottage Alamat
Lembah Hijau Jl. Radin Imba Kesuma Ratu, Tanjung Karang Barat,

Lampung
Bumi Kedaton Jl. WA Rahman No 1-3, Batu Putu, Teluk Betung Utara,

Bandar Lampung
Duta Wisata Jl RE Martadinata ,Gg MK Putra, Sukamaju, Teluk Betung

Barat, Bandar Lampung

Sumber:http://id.wikipedia,2015

Tabel 1.1 merupakan daftar pesaing Bukit Mas Cottage and Resto, bila hal

tersebut berkembang dengan baik maka persaingan akan memiliki pengaruh

positif terhadap perekonomian kota Bandar Lampung. Industri Cottage and Resto

menjadi sangat penting mengingat kebutuhan terhadap Cottage and Resto bagi

wisatawan maupun pebisnis yang tengah melakukan bisnis di kota Bandar

Lampung. Selain itu, masyarakat pun akan merasakan dampak yang ditimbulkan

dari persaingan tersebut. Masyarakat akan dihadapkan pada pilihan yang sulit

dalam mengambil keputusan untuk memilih Cottage and Resto, karena setiap

Cottage and Resto akan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen
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sehingga dapat memberikan image yang baik dimata konsumen serta dapat

menjadi media promosi yang baik melalui konsumen tersebut.

Tabel 1.2 Jumlah Pengunjung Bukit Mas Cottage and Resto Periode
2012–2014

Bulan
Tahun

2012 2013 2014
Januari 1142 1521 1415
Februari 702 457 553
Maret 936 641 866
April 928 670 868

Mei 802 635 838
Juni 1216 1981 1964
Juli 1304 1625 1952
Agustus 645 892 634
September 917 458 842
Oktober 913 670 867
November 880 671 865
Desember 865 675 849
Rata-rata 936 897 1029

Sumber : Bukit Mas Cottage and Resto, 2015.

Berdasarkan tabel data di atas jumlah kunjungan wisatawan di Bukit Mas Cottage

and Resto pada bulan Januari 1415 pengunjung karena pada bulan tersebut

merupakan tahun baru sehingga jumlah wisatawan akan banyak yang berkunjung

Data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Cottage and Resto mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1521 pengunjung. Jumlah

pengunjung tertinggi pda tahun 2014 terjadi pada bulan Juni sebanyak 1964

pengunjung dan jumlah terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 553

pengunjung.

Pada bulan Februari-Mei target yang ditetapkan lebih rendah karena pada bulan

tersebut tidak ada libur sekolah,  pada bulan Juni-Juli merupakan libur panjang

sehingga pengunjung melebihi target yang ditetapkan. Sementara bulan-bulan



5

berikutnya jumlah wisatawan pengunjung berfluktuasi sampai dengan akhir tahun.

Dari tabel tersebut mengindikasikan bahwa persepsi konsumen terhadap Bukit

Mas Cottage and Resto sangat rendah. Tidak tercapainya target kunjungan

wisatawan di Bukit Mas Cottage and Resto dikarenakan berbagai faktor antara

lain karena tidak terdapat hari libur panjang pada bulan tersebut.

Dalam menghadapi persaingan, ada beberapa dimensi kualitas pelayanan yang

dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk memilih Bukit Mas Cottage and

Resto antara lain bukti fisik (tangibles) meliputi penampilan gedung, interior

bangunan dan penampilan karyawan. Empati (empathy) meliputi rasa peduli dan

perhatian yang diberikan pada konsumen. Dimensi kehandalan (reliability)

meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, daya tanggap

(responsiveness) meliputi kesediaan karyawan untuk membantu konsumen dan

memberikan pelayanan yang cepat. Jaminan (assurance) meliputi sopan santun,

pengetahuan, dan kemampuan para karyawan dan kemampuan mereka  untuk

membangkitkan rasa kepercayaan konsumen.

Sebuah Cottage and Resto harus selalu survive agar dapat terus bersaing dengan

Cottage and Resto lainnya, karena banyaknya Cottage and Resto yang berada

dikota Bandar Lampung maka Bukit Mas Cottage and Resto harus berhati-hati

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, jangan sampai ada keluhan

yang dapat merugikan perusahaan. Untuk mencegah hal tersebut agar tidak

terjadi, maka pihak Cottage and Resto perlu mengetahui apakah pelayanan yang

diberikan telah memenuhi harapan konsumen. Berdasarkan uraian diatas peneliti

ingin mengetahui pengaruh consumer behavior dalam repurchase intention dan
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kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa penginapan di Bandar Lampung.

Untuk itu peneliti tertarik untuk memilih judul “Implikasi Kualitas Pelayanan

dan Kepuasan Konsumen terhadap Repurchase Intention Pelayanan Jasa

Penginapan (Studi pada konsumen di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar

Lampung)”

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan (X1) berpengaruh terhadap repurchase

intention (Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar

Lampung?

2. Apakah kepuasan konsumen (X2) berpengaruh terhadap repurchase

intention (Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar

Lampung?

3. Apakah kualitas pelayanan (X1) dan kepuasan konsumen (X2)

berpengaruh secara simultan terhadap repurchase intention (Y) jasa

penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas

pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap repurchase intention (Y) jasa

penginapan. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan (X1) terhadap repurchase intention

(Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar Lampung?
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2. Untuk mengetahui kepuasan konsumen (X2) berpengaruh terhadap

repurchase intention (Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and

Resto Bandar Lampung?

3. Untuk mengetahui kualitas pelayanan (X1), dan kepuasan konsumen (X2)

berpengaruh secara simultan terhadap repurchase intention (Y) jasa

penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

perusahaan dalam memberikan pelayanan. Selain itu diharapkan penelitian

dapat memberikan informasi bagi pembaca di bidang pemasaran jasa.

2. Manfaat akademik

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan

mengenai implikasi kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap

repurchase intention jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto di

Bandar Lampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemasaran

Aktivitas pemasaran sangat penting artinya untuk mencapai tujuan perusahaan,

karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk mengetahui dan memahami

kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga produk atau jasa yang ditawarkan

sesuai bagi konsumen serta perusahaan bisa menentukan dan memilih pasar

sasaran dan mencapai laba yang diharapkan. Menurut American Marketing

Association yang dikutip oleh (Kotler, 2009 : 5 ), “Pemasaran adalah suatu fungsi

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan

memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan

dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya”.

Pemasaran, menurut Daryanto (2011: 1) adalah “suatu proses sosial dan

manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan

mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai

satu sama lain”. Pemasaran menurut Tjiptono (2008 : 5) adalah “fungsi yang

memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal

perusahaan hanya.

Memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal”. Oleh karena itu,

pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan strategi. Menurut

Saladin (2003:1) mengemukakan pengertian pemasaran sebagai berikut:
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Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk

merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang

yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan

perusahaan. Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, pada

dasarnya pemasaran mempunyai tujuan dan persepsi yang sama, dapat

disimpulkan bahwa pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk menciptakan dan mengkomunikasikan nilai melalui proses pertukaran

barang dan jasa dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

konsumen serta memperoleh keuntungan bagi individu dan perusahaan.

2.2. Kualitas Pelayanan

Kotler dan Keller (2007:57) berpendapat bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri

serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakannya atau yang

tersirat.

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jas merupakan suatu yang harus

dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk

atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih

keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar maupun

sebagai strategi untuk tumbuh. Keunggulan suatu produk atau jasa adalah

tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh produk atau jasa

tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen.



10

Dikutip Tjiptono (2008:201) kualitas atau mutu dalam industri jasa pelayanan:

Suatu penyajian produk atau jasa sesuai ukuran yang berlaku di tempat produk

tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang diinginkan

dan diharapkan oleh konsumen.

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila

jasa atau pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai

dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik

dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan

pelanggan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang

ideal. Sebaliknya jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada

yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan

buruk”(Tjiptono, 2005:59).

Kualitas pelayanan merupakan satu hal yang tidak bisa dianggap mudah oleh

perusahaan. Keadaan suatu perusahaan tercermin dari kualitas pelayanan yang

dilakukan oleh perusahaan. Bila kualitas dari sebuah produk atau jasa yang

dikeluarkan perusahaan baik maka konsumen akan mendapatkan kepuasan yang

setimpal dengan biaya atau pengorbanan yang mereka keluarkan untuk

memperoleh produk atau jasa tersebut, namun jika sebaliknya yang terjadi maka

konsumen akan merasa kecewa dan akan mencari produk atau jasa perusahaan

lain. Persepsi terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian yang menyeluruh

atas keunggulan suatu jasa. Kualitas yang baik atau positif diperoleh bila kualitas

yang dialami memenuhi harapan pelanggan.
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2.2.1 Pengertian Jasa

Menurut Simamora (2003:171) pelayanan, jasa dan servis memiliki makna yang

sama, meskipun demikian dalam bahasa Indonesia belum ada bahasa baku yang

dapat menjelaskan makna service secara tepat dan pasti. Akan tetapi pelayanan,

jasa atau servis memiliki makna yang sama.

Menurut Zeithaml dan Bitner (2000:3) pengertian jasa adalah suatu kegiatan

ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu

produksi dan memberikan nilai tambah bersifat tidak berwujud.

Pengertian jasa menurut Kotler (2009:78), merupakan setiap tindakan atas

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan produk lain. Dari definisi

yang telah diuraikan sebelumnya, tampak bahwa didalam jasa selalu ada aspek

interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen jasa, meskipun pihak-pihak

yang terlibat tidak selalu menyadari.

2.2.2 Dimensi Kualitas Jasa

Menurut Parasuraman, dkk., (1998) bahwa terdapat lima dimensi yaitu sebagai

berikut :

1. Bukti Fisik (Tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan hasil nyata dari pelayanan yang
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diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung,

gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi),

serta penampilan pegawainya.

2. Empati (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersipat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang

nyaman bagi pelanggan.

3. Kehandalan (Reliability), merupakan kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti

ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa

kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

4. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu Suatu kebijakan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan,

dengan menyampaikan informasi yang jelas. Membiarkan konsumen

menunggu merupakan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.

menyampaikan informasi yang jelas.

5. Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
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Kualitas jasa tersebut terdeskripsi melalui pelayanan unggul yang tercermin dari

kepuasan konsumen atas pelayanan yang telah diberikan oleh perusahaan, hal ini

dimungkinkan karena seluruh kebutuhannya telah dipenuhi secara optimal.

Kepuasan yang optimal berarti konsumen telah memperoleh pelayanan sesuai atau

bahkan melebihi harapan yang diinginkannya.

2.2.3 Kesenjangan Jasa (Service Gap)

Gambar 2.1 Kesenjangan Kualitas jasa

Sumber: Zeithaml dan Bitner (2005) dalam Sangadji dan Sopiah (2013:102).

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (2005) merumuskan model mutu jasa yang

menekankan syarat-syarat utama dalam memberikan mutu jasa yang tinggi. Lima
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kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa (Kotler,

2009:56):

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen Manajemen

tidak selalu memahami dengan tepat apa yang diinginkan pelanggan.

Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya interaksi antara pihak manajemen

dengan pelanggan, komunikasi dari atas kebawah yang kurang memadai serta

terlalu banyaknya tingkatan manajemen.

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa Manajemen

mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan pelanggan, tetapi tidak

menetapkan standar kinerja. Hal ini terjadi karena tidak memadainya

komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi ketidaklayakan, tidak

memadainya standarisasi tugas, dan tidak adanya penyusunan tujuan.

3. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa Yaitu

kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa.

Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor:

a. Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas

sesuai dengan harapan manajer tetapi memuaskan pelanggan.

b. Konflik peran, yakni sejauh mana karyawan meyakini bahwa mereka tidak

memuaskan semua pihak.

c. Kesesuaian karyawan dengan tugas yang harus dikerjakan.

4. Kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal

Yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.

Harapan pelanggan mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh pernyataan yang

dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Kesenjangan ini
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terjadi kerena tidak memadainya komunikasi horizontal dan adanya

kecenderungan memberikan janji yang berlebihan. Dalam hal ini komunikasi

eksternal telah mendistorsi harapan pelanggan.

5. Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan. Yaitu perbedaan

persepsi antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Jika

keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan memperoleh citra dan dampak

positif. Namun bila yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka

kesenjangan ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.

2.3. Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Dengan

memberikan kualitas pelayanan yang efektif, tentunya konsumen akan merasa

puas dengan pelayanan yang diberikan perusahaan. Kepuasan (satisfaction) adalah

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan

kinerja yang dipersepsikan (produk atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika

kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai

dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi,

pelanggan akan sangat puas atau senang (Kotler, 2009:139).

Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan

dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelangggan

terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya

operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan

efektivitas iklan,dan meningkatkan reputasi bisnis (Lupiyoadi, 2011:192).
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Pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan

dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen

dan pelanggan, misalnya melakukan penelitian dengan metode fokus pada

konsumen yang mengedarkan kuesioner dalam beberapa periode, untuk

mengetahui persepsi pelayanan menurut pelanggan. Demikian juga penelitian

dengan metode pengamatan bagi pegawai perusahaan tentang pelaksanaan

pelayanan

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan

visi di dalam perbaikan proses pelayanan, yang termasuk didalamnya adalah

memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua

sumber daya manusia yang ada misalnya dengan metode brainstorming dan

management by walking around untuk mempertahankan komitmen pelanggan

internal atau karyawan.

3. Memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan, dengan

membentuk sistem saran dan kritik, misalnya dengan hotline bebas pulsa.

4. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan

partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan

menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui

kepuasan dan harapan pelanggan (accountable). Perusahaan menghubungi

pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan pelayanannya

(proactive). Sedangkan partnership marketing adalah pendekatan dimana

perusahaan membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk

meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar (Lupiyoadi, 2011:192)
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Menurut Tjiptono (2008:160) kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar

atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek

atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan atau

pemakaiannya.

Menurut Kotler (2008:54) kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan oleh

pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan

harapannya. Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka terpenuhi, dan merasa

amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. Pelanggan yang puas cenderung

tetap loyal lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap perubahan

harga dan pembicaraannya menguntungkan perusahaan.

Menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan organisasi/perusahaan

harus berkualitas. Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang

menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. Customer satisfaction adalah

perasaan senang atau kecewa yang dirasakan seseorang yang berasal dari

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-

harapannya, dengan kata lain kepuasan sebagai evaluasi paska konsumsi dimana

suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan (Kotler,

2008:54).

Konsumen yang merasa puas adalah konsumen yang menerima nilai tambah yang

lebih dari perusahaan. Memuaskan konsumen tidak hanya berarti memberikan

tambahan produk atau jasa, pelayanan ataupun sistem yang digunakan (Kotler dan

Keller, 2008:96). Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berharga
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demi mempertahankan keberadaan pelanggan tersebut untuk tetap berjalannya

bisnis atau usaha (Alma, 2007:282).

Konsep kepuasan pelanggan terdapat dua elemen yang mempengaruhi, yaitu

harapan dan kinerja. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap apa yang

diterima setelah mengkonsumsi produk. Harapan adalah perkiraan konsumen

tentang apa yang akan diterima apabila ia mengkonsumsi produk (barang atau

jasa) kepuasan  pelanggan dapat digambarkan seperti yang ditunjukan pada

gambar sebagai berikut:

Tujuan Perusahaan

Produk

Nilai Produk bagi
Pelanggan

Tingkat Kepuasan
Pelanggan

Harapan Pelanggan

Kebutuhan dan
Keinginan
Pelanggan

Gambar 2.2 Konsep Kepuasan Pelanggan

Sumber: Tjiptono (2008 : 172)

Kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kualitas pelayanan dikurangi harapan

pelanggan (Zeithaml dan Bitner, 2010 :70) dengan kata lain pengukuran kepuasan

konsumen dirumuskan sebagai berikut:

1. Service quality < Expectation

Bila ini terjadi, dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan perusahaan

buruk. Selain tidak memuaskan juga tidak sesuai dengan harapan pelanggan.
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Jika service quality yang diberikan perusahaan lebih kecil dari expectation

pelanggan, maka akan mengakibatkan ketidakpuasan terhadap pelanggan.

2. Service quality = Expectation

Bila ini terjadi dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan tidak ada

keistimewaan. Jika nilai kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan sama

dengan harapan pelanggan, maka muncul kepuasan yang biasa diinginkan

pelanggan.

3. Service quality > Expectation

Bila ini terjadi dapat dikatakan bahwa pelanggan merasakan pelayanan yang

diberikan oleh perusahaan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, namun

sekaligus memuaskan dan menyenangkan. Jika kualitas pelayanan lebih besar

dari harapan yang diinginkan pelanggan, maka akan membuat kepuasan

pelanggan sangat luar biasa. Pelayanan ketiga ini disebut pelayanan prima

(excellent service) yang selalu diharapkan oleh pelanggan.

Tingkat kepuasan konsumen dapat ditentukan berdasar pada lima (5) faktor utama

yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan (Irawan, 2009:97), yaitu:

1. Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukan

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

2. Kualitas pelayanan

Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang

sesuai yang diharapkan terutama untuk industri jasa.
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3. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain

akan kagum terhadap konsumen tersebut apabila menggunakan merek tertentu

yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan.

4. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang

relatif murah akan memberikan nilai lebih tinggi kepada konsumennya.

5. Biaya

Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas

terhadap produk atau jasa tersebut.

2.4. Perilaku Konsumen

Menurut Sunyoto (2012:271), perilaku konsumen (consumer behavior) dapat

didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termaksuk di

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan

kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi

orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah

perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran.

Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar

utama dalam bidang ekonomi dan terlebih lagi dalam pemasaran.

Menurut Saladin dan Oesman (2002:147), perilaku konsumen adalah aktivitas

langsung terlibat dalam memperoleh barang-barang ataupun jasa, termasuk di
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dalamnya proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan

tindakan-tindakan tersebut. Jadi, perilaku konsumen merupakan aktivitas manusia

yang meliputi: kegiatan mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan

menilai tingkat kepuasan, sehingga akhirnya menjurus pada citra. Sedangkan

menurut Supranto dan Limakrisna (2007:216) Perilaku konsumen merupakan

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, menggunakan (memakai,

mengkonsumsi) dan menghabiskan produk (barang dan jasa) termaksud proses

yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Banyak definisi tentang perilaku,

akan tetapi pada dasarnya sama hanya berbeda cara perumusannya. AMA

(American Marketing Association) mendefinisikanperilaku sebagai berikut:

Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara kognisi,afeksi,perilaku

dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup

mereka. Definisi ini memuat 3 hal penting, yaitu:

1. Perilaku konsumen bersifat dinamis, sehingga susah ditebak atau diramalkan.

2. Melibatkan interaksi: kognisi, afeksi, perilaku, dan kejadian disekitar

lingkungan konsumen.

3. Melibatkan pertukaran, seperti menukar barang milik penjual dengan uang

milik pembeli.

Menurut Hawkins, Best dan Coney (1992) perilaku konsumen dipengaruhi dua

faktor yaitu:

a. Faktor-faktor eksternal yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial,budaya,

dan referensi serta keluarga.
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b. Faktor individual atau internal yang menentukan perilaku, kepribadian, memori

dan sikap.

Berdasarkan uraian di atas maka perilaku konsumen dapat disimpulkan sebagai

suatu kegiatan yang dilakukan individu untuk mendapatkan suatu barang dan jasa

serta keputusannya untuk melakukan pembelian dan menggunakan suatu barang

dan jasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, baik eksternal maupun

faktor internal. Menurut Supranto dan Limakrisna (2007) faktor eksternal meliputi

: budaya, sub budaya, demografis, status sosial, kelompok rujukan, famili,

kegiatan pemasaran, sedangkan faktor internal meliputi: persepsi, pembelajaran,

memori, motiv, kepribadian, emosi dan sikap.

Pengambilan keputusan konsumen, sebagai pemecah masalah, kita berfokus pada

tujuan konsumen yang mereka cari untuk dicapai atau untuk dipuaskan.

Konsumen memahaminya sebagai masalah sebab apa yang diinginkannya belum

dicapai. Konsumen membuat keputusan tentang perilaku mana yang cocok untuk

memcapai tujuan atau keinginan, jadi tindakan pencapaian tujuan merupakan

pemecahan masalah. Kemudian ini berarti pembuatan keputusan konsumen

merupakan tujuan yang diarahkan, sebagai proses pemecah masalah.

2.5 Loyalitas Konsumen

Gramer dan Brown (1999) memberikan definisi mengenai Loyalitas (loyalitas

jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan perilaku

pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau
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kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya

mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul

kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari definisi yang disampaikan Gramer dan

Brown, konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang melakukan

pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif terhadap penyedia

jasa.

Menurut Sutisna (2001:41) Loyalitas konsumen dapat dikelompokkan kedalam

dua kelompok yaitu loyalitas merek (brand loyalty) dan loyalitas toko (store

loyalty). Loyalitas konsumen dapat didefinisikan sebagai “sikap menyenangi

terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten

terhadap merek itu sepanjang waktu”.

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat disimpulkan

bahwa loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasjikan

dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan

ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang lain untuk membeli produk.

Indikasi loyalitas yang sesunggunhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap

sikap yang dikombinasikan dengan pengukuran terhadap perilaku.

Loyalitas pelanggan adalah rangkaian aktivitas konsumen yang akan melakukan

pembelian berulang. Memiliki pelanggan loyal menjadi prioritas dan strategi

terdepan para pemasar. Apalagi kenyataannya, program meretensi pelanggan dan

membuat pelanggan loyal ternyata biayanya lebih murah dibanding membidik

pelanggan baru yang biasanya menuntut keberadaan promosi agresif dengan biaya

yang pasti mahal. Selain itu, membangun loyalitas pelanggan berarti berurusan
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dengan pihak yang selama ini sudah pernah menjadi pelanggan (existing

customer). Mereka sudah pernah mencoba dan mungkin masih memakai produk

itu. Konsumen seperti ini, cenderung akan melihat dari sisi negatif produk

ketimbang kebaikan-kebaikannya.

Membangun loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan menggarap konsumen-

konsumen lama bukan pekerjaan mudah. Langkah ini jauh lebih sulit dibanding

usaha memuaskan pelanggan. Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan cukup

memberi keuntungan fungsional sesuai dengan ekspektasi, dan sifatnya lebih

teknis yang bisa ditentukan target waktu pencapaiannya, sedangkan, untuk

mendapatkan loyalitas pelanggan, perusahaan harus memberikan benefit ekstra

yang bisa mendorong pelanggan memiliki emotional attachment terhadap produk

yang digunakan.

Loyalitas yang dimaksud bukan sekadar mengonsumsi produk terus-menerus

(repeat buying), tetapi lebih dari itu pelanggan dapat melakukan referal

(mereferensikan ke orang lain) dan menjadi advokator bagi produk yang

digunakannya. Membangun loyalitas pelanggan juga semakin sulit hal itu

disebabkan karena produk yang ditawarkan kepada konsumen semakin banyak.

Karena pilihan konsumen makin banyak, pemasar makin sulit mencari loyalitas

pelanggan yang terdiri dari tahap tahap sebagai berikut:

1).  Penggunaan produk (consumtion)

Tahap paling dasar terbentuknya loyalitas pelanggan, pada tahap ini masih

banyak kemungkinan pelanggan tidak loyal terhadap produk tertentu bahkan

meskipun konsumen puas dengan produk tersebut.



25

2).    Pembelian berulang (repeat purchase)

Tahap selanjutnya telah melibatkan emosi pelanggan terhadap produk atau

emotional attachment sehingga konsumen melakukan pembelian berulang

terhadap produk tersebut.

3). Mereferensikan produk kepada orang lain (referral action)

Pada tahap ini konsumen denga percaya diri dapat memberikan referensi

kepada orang lain dari produk yang digunakannya (Rangkuti 2006 :62)

Menurut Rangkuti (2006:60), loyalitas adalah ukuran dari kesetiaan pengonsumsi

terhadap suatu produk. Loyalitas merupakan inti yang menjadi gagasan sentral

dalam pemasaran, karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pe-

langgan pada sebuah merek. Apabila loyalitas meningkat, maka kerentaan

kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan

suatu indikator produk yang berkaitan dengan perolehan laba di masa yang akan

datang karena merek secara langsung dapat diartikan sebagai penjualan di masa

depan. Loyalitas memiliki tingkatan sebagai berikut:

1) Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak atau sama sekali tidak

tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. Dengan demikian, merek

memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Pada mulanya, jenis

pengonsumsi seperti ini suka berpindah-pindah mnerek atau disebut tipe

pengonsumsi switcher atau price buyer (pengonsumsi lebih memperhatikan

harga di dalam melakukan pembelian).

2) Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produksian yang la

gunakan, atau minimal la tidak mengalami kecewaan. Pada dasarnya, tidak
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terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk mendorong suatu

perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain memerlukan suatu

tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut pembeli tipe kebiasaan

(habitual buyer).

3) Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun meka memikul biaya

peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau resiko sehubungan

dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. Kelompok ini biasa

disebut dengan pengonsumsi loyal yang merasakan adanya suatu pengorbanan

apabila melakukan penggantian merek lain. Para pembeli tipe ini disebut

satisfied buyer.

4) Tingkat keempat adalah pengonsumsi benar-benar menyukai merek tersebut.

Pilihan mereka terhadap suatu merek didasari pada suatu asosiasi, seperti

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan kualitas

yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini disebut sahabat merek, karena

terdapat perasaan emosional dalam menyukai merek.

5) Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setiayang mempunyai suatu

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek. Merek

tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya maupun sebagai

ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya (commited buyers).

2.5.1 Dimensi Loyalitas Konsumen

Seorang konsumen dapat  menjadi pelanggan yang  loyal karena adanya beberapa

faktor-faktor yang menentukan loyalitas terhadap suatu produk atau jasa. Menurut

Fredericks dan Salter (1985) ada lima faktor yang menentukan seorang konsumen

loyal terhadap merek yang mereka gunakan, yaitu:
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1. Nilai merek  (brand value),

Konsumen menilai suatu merek relatif terhadap kompetitornya dalam 3 (tiga)

hal, yaitu: citra yang ditampilkan oleh merek, kualitas dan harga. Faktor

tersebut sangat penting karena akan menghitung nilai ekonomi yang

dikorbankan oleh konsumen dalam mengakuisisi  merek tertentu dibanding

kualitas yang diterima, serta persepsi mereka terhadap citra merek itu

dibanding merek lain.

2. Karakteristik individu yang dimiliki oleh pelanggan,

Merupakan karakter konsumen dalam menggunakan suatu merek yang

dimiliki oleh pelanggan.

3. Hambatan berpindah (switching barrier),

yaitu hambatan yang muncul ketika konsumen akan berpindah dari satu merek

ke merek lainnya. Dalam hal ini hambatan yang timbul tidak selalu berupa

economic value tetapi juga bisa berkaitan dengan fungsi, psikologis,  sosial

bahkan ritual. hambatan ekonomistidak selalu berkaitan dengan harga tetapi

juga biaya lain yang harus dikeluarkan oleh konsumen ketika berganti merek.

4. Kepuasan konsumen.

Sejauh mana kompetisi yang terjadi antar merek dalam satu kategori

produkDisinilah peran kepuasan pelanggan, dan dengan harapan semakin puas

pelanggan, semakin tinggi pula mereka tidak pindah ke merek lain

5. Lingkungan pasar.

lingkungan pasar adalah ketika pelanggan melakukan kontak dengan merek

yang mereka gunakan.
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Pelanggan yang loyal sering kali  mencari tahu tentang produk dari perusahaan

sejenis karena pelanggan selalu memiliki potensi untuk menjadi lebih puas

dimanapun dan pada situasi apapun. Hal ini merupakan bukti dari suatu situasi

dimana switching barriers rendah dan keuntungan dari membangun suatu

hubungan yang erat dengan suplier dianggap bukan merupakan sesuatu hal yang

penting oleh konsumen.Loyalitas pelanggan merupakan suatu variabel endogen

yang disebabkan oleh kombinasi dari kepuasan sehingga loyalitas pelanggan

merupakan fungsi dari kepuasan (Jones dan Sasser (1994). Bila hubungan antara

kepuasan dengan loyalitas pelanggan adalah positif, maka kepuasan yang tinggi

akan meningkatkan loyalitas pelanggan.

Kepuasan pelanggan telah digunakan sebagai suatu alat ukur dari loyalitas  karena

diasumsikan bahwa kepuasan akan mempengaruhi intensitas pembelian dalam

cara yang positif. Dalam pasar yang tingkat  persaingannya cukup  tinggi,

perusahaan mulai bersaing untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya

agar pelanggan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang

ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan kepuasan pelanggan dan

loyalitas pelanggan saling berhubungan, dimana dalam kondisi ini banyak

perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama sehingga konsumen

mempunyai banyak pilihan produk atau jasa pengganti dan switching cost yang

sangat rendah, dengan demikian, produk atau jasa menjadi tidak begitu berarti

bagi konsumen.

Hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dapat digambarkan

sebagai garis lurus dan searah,  yang artinya adalah bila suatu perusahaan
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meningkatkan kepuasan kepada pelanggan maka loyalitas pelanggan juga akan

meningkat pula, begitu  pun sebaliknya. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan

merupakan penyebab terjadinya loyalitas pelanggan sehingga kepuasan pelanggan

sangat mempengaruhi  loyalitas pelanggan  (Jones dan Sasser, 1997).  Untuk itu

banyak perusahaan mengadopsi strategi untuk memperbaiki kepuasan pelanggan

dengan memperkuat hubungan atau ikatan antara pelanggan dengan perusahaan

dan mencapai loyalitas pelanggan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dwi Aryani (2010) pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan

dalam membentuk loyalitas pelanggan. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa

kelima dimensi pembentuk kualitas layanan terbukti berpengaruh secara

signifikan terhadap kualitas layanan. Dimensi terkuat dalam menjelaskan kualitas

layanan berturut-turut adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan

tangibility. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat

dan positif antara variabel kualitas layanan KFC terhadap kepuasan pelanggan

pada mahasiswa FISIP UI.

Sidharta (2008) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap Minat beli kembali

konsumen  hasil penelitian disimpulkan bahwa dari kelima aspek kualitas

pelayanan yang meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan

empati terbukti mempengaruhi minat beli konsumen jasa servis Daihatsu Astra

Internasional di Surakarta
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Hasil penelitian Bermani (2009) tentang analisis kualitas pelayanan terhadap

loyalitas konsumen pada giant hypermarket hasil penelitian diperoleh nilai rs

sebesar 0,3529 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah dan

searah antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan hasil

analisis koefisien determinasi (Kd) sebesar 12,45 % menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan memberikan pengaruh terhadap loyalitas konsumen, sedangkan sisanya

yaitu 87,55 % dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulis.

Berdasarkan pengujian hipotesis didapat bahwa thitung = 3,3778 lebih besar dari

ttabel = 1,553 maka terbukti bahwa kualitas pelayanan jasa memiliki pengaruh yang

positif terhadap kepuasan konsumen.

Dari ringkasan penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa perbedaan dalam

penelitian ini, peneliti menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu

yaitu kualitas pelayanan dan  kepuasan sebagai variabel independen dan loyalitas

konsumen (repurchase intention) sebagai variabel dependen. Selanjutnya peneliti

mencoba mengambil objek penelitian pada sebuah cottage dan resto di Bandar

Lampung.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat dijelaskan bahwa kualitas pelayanan

yang terdiri dari kualitas pelayanan (X1) kepuasan (X2) dan loyalitas konsumen

(Repurchase Intention) sebagai variabel Y. Dengan ini dapat dijelaskan dengan

mengunakan kerangka pemikiran dibawah ini:
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Gambar 2.3
Kerangka pemikiran

2.8 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan

sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada pengaruh kualitas pelayanan (X1) terhadap repurchase intention (Y) jasa

penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar Lampung

2. Ada pengaruh kepuasan konsumen (X2) terhadap repurchase intention (Y)

jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar Lampung

3. Ada pengaruh kualitas pelayanan (X1), dan kepuasan konsumen (X2) terhadap

repurchase intention (Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto

Bandar Lampung

Kualitas Pelayanan (X1)

Loyalitas Konsumen
(Repurchase Intention) (Y)

Kepuasan Konmsumen (X2)



BAB III

MEDOTE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

explanatory (tingkat penjelasan). Menurut Sugiyono (2008:10) penelitian menurut

tingkat penjelasan adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan

variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel

yang lain.

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka tipe penelitian ini adalah penelitian

asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang

tertinggi jika dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif

(Sugiyono, 2008: 11). Dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui

pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap repurchase

intention.

3.2. Sumber Data

Data yang akan digunakan penelitian diperoleh sebagai berikut:

3.2.1 Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden, khususnya data yang

diperoleh berdasarkan pada jawaban responden terhadap kuesoner.
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3.2.2 Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis responden untuk dijawabnya.

Penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukurannya. Nazir

(2011:231) menjelaskan bahwa skala likert hanya menggunakan item yang secara

pasti baik dan secara pasti buruk. Skala likert dalam memperlihatkan item yang

dinyatakan dalam beberapa respon alternatif, yaitu:

1. Sangat setuju dengan skor 5

2. Setuju dengan skor 4

3. Netral dengan skor 3

4. Tidak setuju dengan skor 2

5. Sangat tidak setuju dengan skor 1

3.4. Populasi  dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dapat berupa subyek yang mempunyai kualitas. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan jasa pengiapan

di Bukit Mas Cottage dan Resto di Bandar Lampung yang jumlahnya tidak

menentu pada setiap bulannya.
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3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari sebagai sumber data

dan dapat mewakili populasi (Riduan dan Engkos, 2008:48). Penentuan

sampel dilakukan dengan non probability sampling dengan  teknik

accidental sampling yaitu sampel yang kebetulan dapat ditemui oleh peneliti

digunakan untuk menjamin agar sampel yang terpilih bisa mewakili semua

populasinya. Jumlah sampel dapat ditentukan dengan rumus estimasi

proporsi.

Menurut Supranto (2006:115) jika jumlah populasi belum diketahui maka

perlu diestimasi proporsi sampel dapat dihitung dengan rumus:
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..................... (1)

Keterangan :

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti

Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini kesalahan

duga sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% yang berarti

peneliti hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data

tidak boleh melebihi jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya

sampel minimum adalah:
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=96,04= 96 responden ........................(2)

3.5. Definisi operasional

Menurut Nazir (2011:321) definisi operasional adalah definisi yang diberikan

kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti. Atau

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun yang menjadi definisi

operasional penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Variabel Operasional

Variabel Sub Variabel
Definisi

Operasional
Indikator

Skala
Ukur

Loyalitas
Pelanggan

(repurchase
intention) (Y)

Loyalitas konsumen
terhadap pelayanan
yang diberikan oleh
Bukit Mas Cottage and
Resto Bandar
Lampung

- Nilai merek (brand value)
- Karakteristik Individu
- Hambatan berpindah

(swiching barier)
- Kepuasan konsumen
- Lingkungan pasar

Likert

Kualitas
Pelayanan

(X1)

Bukti fisik
(Tangibles)

Tanggapan tentang
kondisi sarana fisik,
fasilitas dan kerapihan
petugas yang dirasakan
pelanggan

- Cottage secara
visual menarik

- Karyawan
berpakaian dengan
rapi, sesuai dengan
pekerjaan yang
mereka lakukan

- Sarana yang diberikan
sesuai dengan kebutuhan
pelanggan

Likert

Empati
(Emphaty)

Tanggapan tentang
perilaku patugas
karyawan dalam bentuk
senyum dan tegur sapa
kepada pelanggan

- Mempertimbangkan
keinginan dan kebutuhan
konsumen

- Memiliki jam operasional
yang nyaman untuk semua
konsumen

- Pegawai tahu harus
memberikan saran apa
yang akan menjadi

Likert
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layanan yang paling tepat
untuk kebutuhan spesifik
konsumen

- Karyawan menunjukkan
pemahaman kebutuhan
spesifik konsumen

Kehandalan
(Realibility)

Tanggapan tentang
kemampuan petugas dan
karyawan dalam
memberikan informasi
kepada pelanggan

- Karyawan dengan cepat
merespon permintaan

konsumen
- Karyawan cepat dalam

menghilangkan potensi
kesalahan

- Karyawan selalu bersedia
untuk membantu
konsumen tidak
menghabiskan banyak
waktu menunggu
dalam antrean

Likert

Daya
Tanggap

(Responsiven
ess)

Tanggapan tentang
waktu yang diperlukan
pelanggan menunggu
pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhannya

- Melakukan layanan
seperti yang dijanjikan

- Melakukan pelayanan
tanpa kesalahan

- Melakukan bentuk
layanan yang benar
pertama kalinya

- Karyawan menunjukkan
- Kepedulian yang tulus
- Dalam memecahkan

masalah konsumen

Likert

Jaminan
(Assurance)

Tanggapan tentang
pemberian tindakan yang
dilakukan petugas dan
karyawan sesuai dengan
yang dijanjikan kepada
pelanggan

- Konsumen merasa aman
dalam melakukan
transaksi

- Karyawan memiliki
pengetahuan yang cukup
luas untuk menanggapi
pertanyaan konsumen

- Karyawan dapat dipercaya
- Karyawan baik dan sopan

Ordinal

Kepuasan
Pelanggan

(X2)

Respon emosional
terhadap pelayanan yang
telah diterima di Bukit
Mas Cottage and Resto
Bandar Lampung

- Puas dengan layanan
jasa yang sudah
diberikan

- Mengatakan hal-hal
positif ke orang lain

- Mendorong teman-
teman dan kerabat
untukmenggunakan
layanan yang
ditawarkan

Likert
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3.6. Teknik Pengujian Instrumen

3.6.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas kuesioner dilakukan untuk menunjukkan apakah kuesioner

yang akan disebar kepada responden layak (valid) atau tidak disebar, dengan

menggunakan rumus korelasi Product Moment (Sugiono, 2008: 241) sebagai

berikut:

= .∑ (∑ ) (∑ )[( .∑ (∑ ) ].[( .∑ (∑ ) ] ........................................(3)

Di mana :

rxy = Koefisien Korelasi

N = Jumlah Sampel

X  = Kualitas pelayanan (X1), dan Kepuasan (X2)

Y = Variabel Loyalitas Pelanggan  (repurchase intention) (Y)

Tahapan dalam menguji validitas dengan menggunakan SPSS 17.0

for Windows evaluation Version sebagai berikut (Ghozali, 2005).

a. Menyusun Matriks Data Mentah

Matriks data mentah berisi nilai-nilai data asli dari kuesioner. Matriks ini

berukuran m x n (m adalah jumlah responden dan n adalah jumlah

variabel).

b. Menyusun Hipotesis

H0 = Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor

H1 = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor
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c. Menentukan r tabel

Dengan melihat table r berdasarkan nilai df dan tingkat signifikasi, maka

dapat ditentukam besarnya r tabel.

d. Mencari r hitung

Nilai r hitung untuk tiap-tiap item dapat dilihat pada kolom corrected

item-total correlation.

e. Pengambilan Keputusan

1) Jika r hitung ≥ r tabel, maka item tersebut valid.

2) Jika r hitung ≤ r tabel, maka item tersebut tidak valid.

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui nilai valid dan reliabel dari kuesioner yang digunakan terhadap

jawaban 30 responden.

1. Uji Validitas

Hasil pengujian terhadap kuesioner yaitu dilakukan dengan menggunakan uji

validitas terhadap 30 responden. Diperoleh  hasil rekapitulasi pada setiap item

instrument penelitian yaitu tentang Tangible sebagai berikut:

a. Kualitas Pelayanan (X1)

Tabel 3.2 Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Butir rxy rtabel Hasil Keterangan
1. 0.672 0,361 rxy>rt Valid
2. 0.517 0,361 rxy>rt Valid
3. 0.649 0,361 rxy>rt Valid
4. 0.736 0,361 rxy>rt Valid
5. 0.596 0,361 rxy>rt Valid
6. 0.587 0,361 rxy>rt Valid
7. 0.695 0,361 rxy>rt Valid
8. 0.574 0,361 rxy>rt Valid
9. 0.745 0,361 rxy>rt Valid
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10. 0.739 0,361 rxy>rt Valid
11. 0.596 0,361 rxy>rt Valid
12. 0.390 0,361 rxy>rt Valid
13. 0.736 0,361 rxy>rt Valid
14. 0.587 0,361 rxy>rt Valid
15. 0.413 0,361 rxy>rt Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, hasil pengujian uji validitas pada tiap item

instrumen penelitian maka didapati bahwa dari 15 pertanyaan yang diajukan

terhadap 30 responden tentang kualits pelayanan  didapati semua butir soal

berstatus valid, karena rhitung>rtabel. Dengan demikian pernyataan dapat

dipakai untuk penelitian.

b. Kepuasan Konsumen

Tabel 3.3 Uji Validitas Kepuasan Konsumen

Butir rxy rtabel Hasil Keterangan
1. 0.897 0,361 rxy>rt Valid
2. 0.540 0,361 rxy>rt Valid
3. 0.574 0,361 rxy>rt Valid
4. 0.897 0,361 rxy>rt Valid
5. 0.637 0,361 rxy>rt Valid
6. 0.513 0,361 rxy>rt Valid
7. 0.900 0,361 rxy>rt Valid
8. 0.561 0,361 rxy>rt Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3.3 di atas. hasil pengujian uji validitas pada tiap item

instrumen penelitian maka didapati bahwa dari 8 pertanyaan yang diajukan

terhadap 30 responden tentang kepuasan didapati semua butir soal berstatus

valid, karena rhitung>rtabel. Dengan demikian pernyataan dapat dipakai untuk

penelitian.
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c. Loyalitas Konsumen

Tabel 3.4 Uji Validitas Loyalitas Konsumen

Butir rxy rtabel Hasil Keterangan
1. 0.645 0,361 rxy>rt Valid
2. 0.807 0,361 rxy>rt Valid
3. 0.758 0,361 rxy>rt Valid
4. 0.693 0,361 rxy>rt Valid
5. 0.738 0,361 rxy>rt Valid
6. 0.740 0,361 rxy>rt Valid
7. 0.886 0,361 rxy>rt Valid
8. 0.739 0,361 rxy>rt Valid
9. 0.673 0,361 rxy>rt Valid
10. 0.469 0,361 rxy>rt Valid

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, hasil pengujian uji validitas pada tiap item

instrumen penelitian maka didapati bahwa dari 10 pertanyaan yang diajukan

terhadap 30 responden tentang kepuasan  didapati semua butir soal berstatus

valid, karena rhitung>rtabel. Dengan demikian pernyataan dapat dipakai untuk

penelitian.

3.6.2 Pengujian Reliabilitas

Pengertian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan

reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten (Sunyoto, 2012:231). Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan

sekali menyebarkan kuesioner pada reponden, kemudian hasil skornya diukur

korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan

program komputer SPSS, dengan fasilitas Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60.
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Untuk perhitungan uji validitas dan uji reabilitas menggunakan bantuan Program

Microsoft Excel dan Program Statistika SPSS v.17.0 for Windows Evaluation

Version.

Uji reliabilitas menggunakan koefisien Croanbach’s Alpha dengan bantuan

program IBM SPSS 20 for Windows. Pengujian dilakukan dengan

membandingkan nilai pada Croanbach’s Alpha dengan nilai pada Croanbach’s

Alpha if Item Deleted. Apabila ada pernyataan yang memiliki nilai Croanbach’s

Alpha if Item Deleted lebih besar daripada Croanbach’s Alpha, maka pernyataan

tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan pengujian ulang.

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas

Variabel
Nilai Alpha
Cronbach Tingkat Reliabilitas

Kualitas Pelayanan 0,912 Sangat Tinggi
Kepuasan 0,899 Sangat Tinggi
Loyalitas 0,922 Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah, 2015

Dari tabel 3.5 di atas, nilai cronbach alpha pada pertanyaan tentang  kualitas

pelayanan, kepuasan dan loyalitas tersebut sudah memenuhi kriteria uji yaitu

setelah dibandingkan dengan tabel interpretasi r di dapati bahwa nilai uji

reliabilitas adalah sangat tinggi, sehingga instrumen penelitian dapat digunakan

sebagai alat ukur penelitian.
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3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas,

gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat

dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE

(Best Linear Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak

terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sunyoto, 2012:240).

Jika terdapat heteroskedastistas, maka varian tidak konstan sehingga dapat

menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan

sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga

tingkat signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi

mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja

menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan.

Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya,

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi

terganggu. Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi

antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60) (Sunyoto,

2012:242).
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2. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak

varians  dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Jika

residualnya mempnyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas.

Persamaan yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola

yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang

(Sunyoto, 2012:244).

1. Uji Normalitas

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai

data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal

atau normal sama sekali (Sunyoto, 2012:238).

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan

dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan beberapa variabel bebas,

untuk digunakan sebagai alat prediksi. (Sugiyono, 2008:158). Rumus persamaan

regresi linier berganda tersebut yaitu sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 +et..............(4)

Keterangan :

Y = Loyalitas Konsumen (repurchase intention)

X1 = Kualitas Pelayanan
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X2 = Kepuasan

a = Intercept (Titik Potong)

b =   Koefisien Regresi

3.7.3 Uji R2

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk

data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series)

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali,2005:178).

3.7.4 Uji  t (Parsial)

Uji t merupakan cara untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan

suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara

signifikan. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial

menggunakan uji t, pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan

derajat kebebasan 5% dengan df = (n-k-1).
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Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak

2. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan

adalah :

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak

3.7.5 Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel

dependen, Ghozali (2005). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen

secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji  F pada tingkat keyakinan

95% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-l)

dan derajat bebas penyebut df2 = (n-k), k merupakan banyaknya parameter

(koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan.

Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut:

F  =
R2k

l-R2 ∫ n-k-l

Keterangan:
n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

R2 = Koefisien determinasi
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Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima

Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak

2. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan

adalah :

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ada pengaruh signifikan kualitas pelayanan (X1) terhadap repurchase

intention (Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar

Lampung

2. Ada pengaruh yang signifikan kepuasan (X2) terhadap repurchase

intention (Y) jasa penginapan di Bukit Mas Cottage and Resto Bandar

Lampung

3. Ada pengaruh secara bersama-sama antara kualitas pelayanan (X1),

kepuasan (X2) terhadap repurchase intention (Y) jasa penginapan di Bukit

Mas Cottage and Resto Bandar Lampung

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kualitas  pelayanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan

keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi

harapan pelanggan sehingga diharapkan Bukit Mas Cottage and Resto

Bandar Lampung dapat meningkatkan pelayanannya.

2. Untuk meningkatkan loyalitas konsumen produsen harus lebih

meyakinkan kepada konsumen akan kelebihan pelayanan Bukit Mas

Cottage and Resto dibanding Cottage and Resto lainnya. Seperti



memberikan diskon di akhir pekan, layanan member,serta harga yang

kompetitif.

3. Bagi Konsumen diharapkan memberikan masukan kritik dan saran tentang

kualitas pelayanan yang diberikan di Bukit Mas Cottage And Resto supaya

lebih  dekat  dan  lebih  mudah  memahami  keinginan  para  konsumen

sehingga dapat  meningkatkan  kepuasan yang nantinya diharapkan dapat

berdampak positif terhadap terbentuknnya loyalitas.

4. Penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan wawasan dan

pengetahuan di bidang pendidikan mengenai kualitas pelayanan dan

kepuasan konsumen terhadap repurchase intention jasa penginapan di

Bukit Mas Cottage and Resto di Bandar Lampung.

5. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi beberapa pihak yang

berkepentingan dan bermanfaat terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan

akan tetap mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan apabila

konsumen loyal terhadap produk yang dihasilkan.
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