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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa besar 

pengaruh strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. 

Exo Point. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan teknik pengumpulan data 

dan melalui studi kepustakaan dan studi penelitian lapangan yang meliputi observasi dan 

menyebarkan kuesioner langsung kepada pelanggan PT. Exo Point. Selanjutnya, untuk 

menganalisis menggunakan skala likert. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif atau berupa angka.  

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan Y = 1,089 + 

0,176 X1 + 0,782 X2 dimana strategi promosi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan (Y). Dijelaskan apabila strategi 

promosi dan kualitas pelayanan tidak ditingkatkan atau nilainya 0 (nol) maka tingkat 

kepuasan pelanggan (Y) sebesar 1,089. Apabila strategi promosi ditingkatkan sebesar 1 

satuan maka variabel kepuasan pelanggan mengalami kenaikan sebesar 0,176 dengan 

asumsi variabel independen lainnya tetap. Apabila kualitas pelayanan ditingkatkan 

sebesar 1 satuan maka variabel kepuasan pelanggan mengalami kenaikan sebesar 0,782 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.  

Berdasarkan hasil Koefisien Determinasi (R²) atau R Square diperoleh sebesar 

0,668 atau 66,8%. Hal ini menunjukkan kemampuan variabel strategi promosi (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) terhadap kepuasan pelanggan (Y) bisa dijelaskan sebesar 0,668 

atau 66,8% sedangkan sisanya (100% - 66,8%) = 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

Berdasarkan uji t untuk hipotesis 1 menunjukkan bahwa strategi promosi (X1) 

berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y), 

dengan perolehan nilai koefisien positif t hitung < t tabel atau 1,313 < 2,010 dengan 

tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,196. Hasil uji t untuk hipotesis 2 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) pada PT Exo Point, dengan perolehan nilai koefisien positif t 

hitung > t tabel atau 5,448 > 2,010 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000.  

Berdasarkan hasil uji F untuk hipotesis 3 menunjukkan bahwa strategi promosi 

(X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada PT Exo Point, dengan perolehan F 

hitung > F tabel atau 47,236 > 4,05 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000.  

 

Kata kunci : Strategi Promosi, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan   



 

 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

     This thesis is the result of research that describes how much influence the 

promotion strategy and service quality have on customer satisfaction at PT. Exo 

Point. The research method used is data collection techniques and through 

library research and field research studies which include observation and 

distributing questionnaires directly to customers of PT. Exo Point. Furthermore, 

to analyze using a Likert scale. The type of data in this study is quantitative data 

or in the form of numbers. 

     Based on the results of multiple linear regression analysis, the equation Y = 

1.089 + 0.176 X1 + 0.782 X2 where promotion strategy (X1) and service quality 

(X2) have a positive effect on customer satisfaction (Y). It is explained that if the 

promotion strategy and service quality are not improved or the value is 0 (zero) 

then the level of customer satisfaction (Y) is 1.089. If the promotion strategy is 

increased by 1 unit, the customer satisfaction variable will increase by 0.176 

assuming the other independent variables remain. If the quality of service is 

increased by 1 unit, then the customer satisfaction variable has increased by 

0.782 with the assumption that the other independent variables remain. 

     Based on the results of the Coefficient of Determination (R²) or R Square, it 

is obtained at 0.668 or 66.8%. This shows the ability of the variable promotion 

strategy (X1) and service quality (X2) to customer satisfaction (Y) can be 

explained by 0.668 or 66.8% while the rest (100% - 66.8%) = 33.2% is influenced 

by the variable others not investigated. 

     Based on the t test for hypothesis 1, it shows that the promotion strategy 

(X1) has a positive and no significant effect on customer satisfaction (Y), with the 

acquisition of a positive coefficient value t count < t table or 1.313 < 2.010 with a 

significant level greater than 0.05, namely of 0.196. The results of the t test for 

hypothesis 2 show that service quality (X2) has a positive and significant effect on 

customer satisfaction (Y) at PT Exo Point, with the acquisition of a positive 

coefficient value t arithmetic > t table or 5,448 > 2,010 with a significant level of 

less than 0.05 which is 0.000. 

     Based on the results of the F test for hypothesis 3, it shows that the 

promotion strategy (X1) and service quality (X2) together have a positive and 

significant effect on customer satisfaction (Y) at PT Exo Point, with the 

acquisition of F count > F table or 47,236 > 4 0.05 with a significant level of less 

than 0.05, which is 0.000. 

 

Keywords: Promotion Strategy, Service Quality, Customer Satisfaction   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

     Pada era globalisasi ini, persaingan produk atau jasa dalam satu pasar 

semakin banyak dan beragam akibat keterbukaan pasar. Sehingga perusahaan 

dituntut bersaing secara kompetitif dalam hal strategi bisnis untuk mencapai 

tujuan perusahaan serta memahami apa yang terjadi dipasar dan apa yang menjadi 

keinginan konsumennya. 

     Setiap perusahaan perlu memberikan informasi tentang keberadaan produk 

mereka, sehingga konsumen dapat mengenal dengan baik produk atau jasa yang 

ditawarkan dan merasakan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

produk atau jasa yang dibutuhkannya. Untuk itu perusahaan memerlukan strategi 

pemasaran yang tepat dan salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui 

bauran promosi (iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, hubungan 

masyarakat dan penjualan personal).     
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     Melihat adanya peluang, perusahaan tentunya ingin mendapatkan hasil yang 

maksimal dengan strategi promosi tersebut. Diharapkan strategi promosi yang 

dilakukan oleh tenaga pemasar suatu perusahaan dapat memperkenal suatu produk 

atau jasa dan mengingatkan kembali tentang produk atau jasa yang sudah ada 

kepada konsumen. 

     Strategi Promosi ini dinilai sangat penting bagi perusahaan, karena ini 

merupakan cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, tanpa 

promosi maka strategi ini akan sulit untuk sampai kepada pelanggan, yang pada 

intinya untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan serta memberikan 

kepuasan kepada pelanggan secara maksimal, karena pada dasarnya tujuan dari 

suatu bisnis adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. 

     Disamping itu, perusahaan banyak menggunakan berbagai cara untuk 

mempertahankan pelanggannya salah satunya adalah memastikan kualitas 

pelayanan. Salah satu tindakan lain untuk memastikan produk atau jasa yang 

ditawarkan pada pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada 

pelanggan dengan sebaik-baiknya. Adanya kualitas pelayanan di dalam suatu 

perusahaan, akan terwujudnya kepuasan bagi para pelanggannya. Setelah 

pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diterima, maka pelanggan 

akan menilai pelayanan yang diberikan. Apabila pelanggan merasa benar-benar 

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

untuk membeli dan menggunakan di tempat yang sama. Oleh karena itu 

perusahaan harus memperhatikan pentingnya kepuasan pelanggan melalui kualitas  
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pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan 

(Tjiptono, 2004: 145). 

     Dewasa ini, kebutuhan jasa general cleaning di Indonesia saat ini sudah 

semakin bertambah dan persaingan semakin gencar, perusahaan general cleaning 

saat ini cukup membantu instansi atau masyarakat yang kesulitan untuk 

membersihkan dan mempercantik ruangan kantor. Selain itu, untuk hunian yang 

baru saja dibangun pastinya banyak material seperti cat maupun semen yang 

masih membekas. Dengan adanya jasa general cleaning ini juga bisa 

memudahkan bagi perusahaan atau perseorangan untuk mendapatkan ruangan 

yang bersih dan nyaman. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak 

kebutuhan akan jasa general cleaning tersebut. Bagi para pelaku bisnis cleaning 

service, berbagai strategi dilakukan untuk dapat menarik hati pelanggan dan 

meningkatkan citra perusahaan. 

     Persaingan antara perusahaan juga dialami oleh PT Exo Point atau biasa 

dikenal dengan EXOCLEAN yang berlokasi Jl. Raya Cijengkol Setu No.31 RT 

01/RW 10, Kecamatan Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat. PT Exo Point merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa General Cleaning. Jasa tersebut 

melayani pengelolaan kebersihan dalam satu lokasi secara menyeluruh seperti 

cuci karpet lantai, cuci kursi dan sofa, pembersihan kaca gedung, restorasi dan 

kristalisasi marmer dan granit, cleaning service, dan sebagainya. 
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Strategi promosi yang agresif diterapkan oleh PT Exo Point pada pelanggannya 

agar tidak berpindah ke perusahaan lain dan dapat menarik pelanggan baru ialah 

melakukan periklanan di media internet, memberikan cashback/voucher belanja, 

membuat artikel suatu jasa tersebut di website, serta memberikan peragaan/demo 

pekerjaan ke pelanggan nya. 

     Proses pelayanan yang diberikan PT Exo Point ialah memastikan bahwa 

konsumen puas dengan cara melakukan pengecekan setelah melakukan service 

kepada pelanggan. Pelayanan mayoritas dengan menghubungi pelanggan via 

telepon kantor. Apabila ada yang bermasalah atau keluhan konsumen maka akan 

disampaikan kepada sales marketing by phone. Setiap bulannya perusahaan 

melakukan rekapan atas keluhan konsumen dan melakukan perbaikan secara 

berkala terhadap keluhan dari konsumen untuk dianalisa dan kemudian dibahas 

pada rapat mengenai permasalahan dan evaluasi kinerja sehingga kualitas 

pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan. 

     Oleh karena itu, PT Exo Point perlu memperhatikan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya, kemudian mengadakan perbaikan pada hal-hal yang 

dianggap perlu untuk mengetahui apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi 

dengan baik atau belum, perlu melakukan survey secara langsung terhadap 

pelanggan pengguna jasa general cleaning PT Exo Point. Perusahaan harus 

memiliki strategi promosi dan kualitas pelayanan yang baik untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan jika tidak ingin ditinggalkan oleh pelanggan di masa yang 

akan datang. 
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     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yaitu kepuasan 

pelanggan pengguna jasa general cleaning, kegiatan promosi yang dilakukan serta 

kualitas pelayanan pada PT Exo Point, maka penulis tertarik ingin mengangkat 

topik yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yaitu “ANALISIS 

PENGARUH STRATEGI PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PT EXO POINT ” 

 

1.2  Pokok Permasalahan 

1.2.1  Pembatasan Masalah 

     Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang 

dilakukan lebih terarah dan tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas yang dapat 

menyebabkan perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca. Pembatasan 

masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah berusia 20 tahun 

keatas dan merupakan pemakai langsung atau yang pernah menggunakan jasa 

general cleaning PT Exo Point. 

b. Karakteristik responden meliputi ; usia, jenis kelamin, dan tingkat 

pendidikan. 

c. Penelitian hanya mengkaji masalah yang ada dalam pengaruh strategi 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 
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1.2.2  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Seberapa besar pengaruh strategi promosi terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

c. Seberapa besar pengaruh strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi promosi terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT Exo Point. 

b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan pada PT Exo Point. 

c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan pada PT Exo Point. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada beberapa hal, 

antara lain adalah sebagai berikut : 
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a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam kasus yang nyata, serta 

memberikan wawasan untuk berfikir dan pengetahuan di bidang manajemen 

pemasaran. Selain itu, Penelitian ini sebagai pelengkap dan memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh Sarjana Strata Satu Manajemen Pemasaran. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna 

dan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi perusahaan PT Exo 

Point dalam melakukan evaluasi kebijakan khususnya strategi promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di dalam perusahaan 

tersebut. 

c. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan dipergunakan sebagai bahan 

referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terutama 

yang berhubungan dengan strategi promosi, kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan. 

1.4  Sistematika Penulisan 

     Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi 

mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II    : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan 

dengan masalah penelitian dan digunakan sebagai dasar dari analisis 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III   : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan mengenai variabel penelitian, definisi 

operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis 

penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode 

analisis data yang dipakai dalam penelitian. 

BAB IV   : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi 

umum responden, analisis data dan pembahasan atas hasil 

pengolahan data penelitian. 

BAB V    : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan hasil penelitian dari 

rumusan masalah penelitian dan saran yang diperoleh dari penarikan 

kesimpulan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Pengertian Manajemen  

      Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni, 

ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen memiliki beberapa tahapan 

dalam mencapai tujuan yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengawasan. Dikatakan sebagai seni karena manajemen merupakan suatu cara 

atau alat bagi seorang manajer dalam mencapai tujuan di mana penerapan dan 

penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar 

dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer itu sendiri.  

     Menurut Terry dalam Afifudin (2013: 5) menyatakan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta 

mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya. 



10 
 

 
 

 

2.1.2  Pengertian Manajemen Pemasaran 

       Kotler dan Amstrong (2007: 14) mengemukakan bahwa manajemen 

pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi dan pengendalian 

program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan tingkat pembeli untuk 

mencapai objektivitas organisasi.  

    Assauri dalam Afifudin (2013: 12) menyatakan manajemen pemasaran 

merupakan kegiatan menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan semua kegiatan yang terkait dengan perancangan dan peluncuran 

produk, pengkomunikasian, promosi dan pendistribusian produk tersebut, 

menetapkan harga dan mentransaksikannya, dengan tujuan agar dapat memuaskan 

konsumennya dan sekaligus dapat mencapai tujuan organisasi perusahaan jangka 

panjang.  

     Pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian 

manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan bisnis dalam merencanakan 

suatu strategi bisnis menganalisis, mengkoordinasikan, pendistribusian produk, 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan bagi individu atau kelompok. 

2.1.3  Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

      Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dalam Subagyo (2010: 130) 

merupakan kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

sasaran pasarnya yang dibagi menjadi empat kelompok yang disebut 4P dalam 

bauran pemasaran, antara lain : 
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1. Produk (Product) 

Produk merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, agar produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau dikonsumsi 

yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan dari konsumen. 

2. Harga (Price) 

Harga merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat 

dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan 

oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh 

penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua pembeli. 

3. Tempat (Place) 

Sebuah tempat diasosiasikan sebagai saluran distribusi yang ditujukan untuk 

mencapai taget konsumen. Sistem distribusi ini mencakup lokasi, transportasi, 

pergudangan, dan sebagainya. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi berkaitan dengan kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi orang 

lain, menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk  

membelinya. 

     Dalam pemasaran jasa ada elemen-elemen lain yang bisa dikontrol dan 

dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi dan memuaskan konsumen jasa, 

elemen tersebut adalah 4P, sehingga bauran pemasarannya menjadi 7P, yaitu: 

1. Orang (People) 

Orang (People) adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam 

penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari 
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orang adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua 

sikap dan tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan 

karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. 

2. Fasilitas Fisik (Physical Evidence) 

Fasilitas Fisik (Physical Evidence) merupakan hal nyata yang turut 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan 

produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik 

antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, 

warna dan barang-barang lainnya. 

3. Proses (process) 

Proses (process) adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran 

aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini 

memiliki arti sesuatu untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa 

merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti pelanggan jasa 

akan senang merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu 

sendiri.  

     Dari ketujuh alat-alat pemasaran di atas mencerminkan penjual terhadap 

alat pemasar yang tersedia untuk mempengaruhi pembeli. Dari sudut pandang 

pemasar, setiap alat pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat kepada 

pelanggan. Jadi, perusahaan pemenang adalah perusahaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen/ pelanggan secara ekonomis, mudah dan dengan komunikasi 

yang efektif. 
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     Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran adalah unsur-unsur pemasaran yang saling terikat, dibaurkan, 

diorganisir dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai 

tujuan pemasaran dengan efektif sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

2.1.4  Strategi Pemasaran  

     Menurut Stanton (2005: 12) strategi pemasaran merupakan suatu hal yang 

meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan 

dan menetapkan harga suatu produk sampai memasarkan serta mendistribusikan 

barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan pembeli actual dan potensial. 

Menurut Craven dikutip dari Purwanto (2008: 151) strategi pemasaran 

didefinisikan sebagai analisis strategi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan 

dalam strategi penentuan pasar sasaran bagi produk pada tiap unit bisnis, 

penetapan tujuan pemasaran, dan pengembangan, pelaksanaan, serta pengelolaan 

strategi program pemasaran, penentuan posisi pasar yang dirancang untuk 

memenuhi keinginan konsumen pasar sasaran.  

     Menurut Kotler dikutip oleh Purwanto (2008: 151) strategi pemasaran 

memiliki tiga komponen penting yaitu : 

1. Mengelompokkan (Segmentation)  

Segmentasi adalah cara untuk memandang pasar dengan kreatif yang dikenal 

sebagai strategi pemetaan (mapping strategy). Pasar yang sudah dipetakan 

kemudian dibagi menjadi kelompok pelanggan dengan ciri-ciri perilaku yang 

potensial serupa. 
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2. Memilih (Targeting)  

Setelah melakukan segmentasi, perusahaan melakukan pemilihan segmen 

atau segmen-segmen yang akan dimasuki.  Pemilihan inilah segmen yang 

disebut targeting. Penetuan segmen pasar ini berarti upaya penempatan 

sumber daya perusahaan dapat efektif, sehingga penargetan ini disebut 

strategi yang tepat atau ketepatan strategi. 

3. Menempatkan (Positioning)  

Perusahaan yang telah melakukan pemetaan dan penempatan memastikan 

keberadaan di ingatan dalam pasar sasaran. Strategi ini disebut sebagai 

strategi atau strategi keberadaan. 

2.1.5  Strategi Promosi 

a.  Pengertian Promosi 

     Promosi adalah ramuan khusus dari iklan pribadi, promosi penjualan, 

danhubungan masyarakat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan 

iklan dan pemasarannya (Kotler dan Keller, 2009: 263). 

     Tjiptono (2008: 219) mengemukakan bahwa promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha 

menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

    Promosi merupakan suatu usaha perusahaan untuk mempengaruhi dan 

merayu (persuasive communication) calon pembeli, melalui pemakaian segala 
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unsur acuan pemasaran. Untuk itu perusahaan harus memiliki strategi promosi 

yang tepat untuk dapat bersaing (Assauri, 2014: 265).  

     Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa strategi promosi merupakan 

kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk dan mengingatkan 

kosumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan, agar konsumen tertarik dan 

mengingat produk tersebut. 

b.  Pengertian Strategi Promosi  

     Strategi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu siasat perang. Siasat 

atau akal untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan. 

Menurut David (2009: 44) strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka 

panjang hendak dicapai. Rivai dan Prawironegoro (2015: 19) mengatakan strategi 

adalah cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran atau 

objective). Berdasarkan para pakar tersebut, maka strategi merupakan rencana 

jangka panjang yang disusun oleh suatu perusahaan agar tercapainya tujuan akhir 

perusahaan. 

     Menurut Sumarwan (2009: 110) strategi promosi memainkan peranan 

penting dalam pemasaran, yaitu menghasilkan pertukaran manfaat yang saling 

menguntungkan antara produsen dan konsumen barang, jasa dan ide. Hal ini dapat 

juga saling merugikan jika tidak dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, 

penyusunan strategi promosi penting bagi suatu perusahaan untuk memahami 

karakteristik pasarnya. Menurut Mokijat (2007: 146) strategi promosi adalah 

kegiatan perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan 

komunikasi-komunikasi yang diharapkan kepada para pembeli.  
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    Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi 

promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan maksud membujuk, 

merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan 

untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. 

c.  Tujuan Promosi 

     Dalam praktek promosi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada 

tujuan-tujuan berikut ini : 

1.  Modifikasi tingkah laku 

Orang-orang yang melakukan komunikasi ini mempunyai beberapa alasan 

antara lain : mencari kesenangan, mencari batuan, memberikan pertolongan 

atau instruksi, memberikan informasi, mengemukakan ide dan pendapat. 

Sedangkan promosi, dari segi lain, berusaha merubah tingkah laku dan 

pendapat, dan memperkuat tingkah laku yang ada. Penjual selalu berusaha 

menciptakan kesan baik tentang dirinya atau mendorong pembelian barang 

dan jasa perusahaan. 

2.  Memberitahu 

Kegiatan promosi itu dapat ditujukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informatif umumnya 

lebih sesuai dilakukan pada tahap-tahap awal di dalam siklus kehidupan 

produk. Promosi yang bersifat informatif ini juga penting bagi konsumen 

karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk membeli. 

Informasi yang diberikan dapat melalui tulisan, gambar, kata-kata dan 

sebagainya, yang disesuaikan dengan keadaan. Beberapa aspek tentang 
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barang mungkin harus ditampilkan dengan gambar (misalnya desain, model 

dan sebagainya), Sedangkan aspek lain mungkin cukup diungkapkan melalui 

tulisan seperti kelebihan, harga dan sebagainya. 

3.  Membujuk  

Membujuk calon konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan. Yang perlu ditekankan di sini bahwasanya membujuk bukan 

berarti memaksa calon konsumen. Membujuk dengan berlebih-lebihan akan 

memberikan kesan yang negatif pada calon konsumen sehingga keputusan 

yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif. 

4.  Mengingatkan 

Mengingatkan komsumen tentang adanya barang tertentu, yang dibuat dan 

dijual perusahaan tertentu, di tempat tertentu dan dengan harga yang tertentu 

pula. Konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan, karena mereka 

tidak ingin bersusah payah untuk selalu mencari barang apa yang dibutuhkan 

dan di mana bisa mendapatkan barang tersebut. Promosi yang bersifat 

mengingatkan dilakukan terutama untuk mempertahankan merk produk di 

hati masyarakat dan perlu dilakukan selama tahap kedewasaan di dalam 

siklus kehidupan produk. Ini berarti pula perusahaan berusaha untuk paling 

tidak mempertahankan pembeli yang ada. 

     Adapun tujuan dari pada perusahaan melakukan promosi menurut Tjiptono 

(2001: 221) adalah menginformasikan (informing), mempengaruhi dan membujuk 

(persuading) serta mengingatkan (reminding) pelangggan tentang perusahaan dan 

bauran pemasarannya. 
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     Sistaningrum (2002: 98) menjelaskan tujuan promosi adalah empat hal, 

yaitu memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi dan membentuk tingkah laku 

serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan.  

     Menelaah pemikiran-pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan betapa 

pentingnya kegiatan promosi, karena kegiatan promosi merupakan suatu proses 

memperkenalkan keberadaan, karakteristik, dan keunggulan dari produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga menimbulkan minat calon konsumen 

untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang ditawarkan, yang merupakan 

tujuan utama dari tindakan promosi. Hal ini dilakukan karena banyaknya serangan 

yang datang dari para pesaing. 

d.  Bauran Promosi 

     Menurut Kotler dan Armstong (2008: 117) terdapat 5 (lima) jenis promosi 

yaitu : 

1.  Periklanan (Advertising) 

Tujuan iklan adalah komunikasi tertentu yang dicapai dengan sasaran tertentu 

selama periode tertentu. Terdapat beberapa karakteristik iklan yaitu berbayar, 

non berbayar, menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan yang 

massif, sponsor teridentifikasi dan persuasif. 

2.  Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan dapat memberikan dampak jangka pendek untuk 

meningkatkan pembelian atau penjualan produk atau jasa. Tterdapat banyak 

alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan, yakni 

alat promosi konsumen, alat promosi dagang, dan alat promosi bisnis. 
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3.  Hubungan Masyarakat (Public Relations) 

Tujuan hubungan masyarakat (Public Relations) adalah membangun 

hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang 

diinginkan, membangun citra perusahaan, menangani atau menghadapi rumor, 

berita dan kejadian yang menyenangkan.  

4.  Penjualan Personal (Personal Selling) 

Penjualan Personal merupakan presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan 

dengan tujuan menghasilkan dan membangung hubungan pelanggan. 

Penjualan personal adalah profesi yang paling tua yang ada di dunia. 

Seseorang yang melakukan penjualan dapat disebut dengan wiraniaga, 

account executive, agen, dan lain-lain. Banyak perusahaan menggunakan 

penjualan personal karena bisa berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan 

dan pelanggannya. 

5.  Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Pemasaran Langsung merupakan hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan secara cermat untuk mendapatkan respon segera 

dan membangun hubungan pelanggan. Kotler dan Amstrong (2008: 222) 

menyampaikan 2 (dua) manfaat dari pemasaran langsung baik itu dari pihak 

pembeli atau pihak penjual. Bagi pembeli, pemasaran langsung memiliki sifat 

yang menyenangkan, mudah dan cenderung pribadi. Untuk penjual, 

pemasaran langsung adalah sarana yang kuat untuk menjalin hubungan 

dengan pelanggan.  

https://www.pahlevi.net/pengertian-public-relation/
https://www.pahlevi.net/pengertian-personal-selling/
https://www.pahlevi.net/tugas-account-executive/
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2.1.6  Kualitas Pelayanan 

a.  Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut Wyekof dalam Tjiptono (2008: 331) kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut dapat memenuhi keinginan pelanggan. ada dua faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan (expected 

service) dan pelayanan yang diterima (perceived service).  

Kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi pelanggan 

dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari 

mulut kemulut, dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang mereka 

harapkan dengan apa yang mereka terima atau rasakan (Kotler, 2005: 153). 

Kualitas pelayanan (service quality) merupakan konsep yang abstrak dan 

sukar dipahami, karena kualitas pelayanan memiliki karakteristik tidak berwujud, 

bervariasi, tidak tahan lama, serta produksi dan konsumsi jasa terjadi secara 

bersamaan (Tjiptono, 2014: 172).  

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan segala bentuk 

aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan harapan pelanggan, Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau 

service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, 

hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan 

sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. kualitas pelayanan 

yang diberikan perusahaan merupakan suatu ukuran keberhasilan dari perusahaan 

itu sendiri. 
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b.  Faktor-faktor kualitas pelayanan  

     Menurut Tjiptono (2008: 331) kualitas pelayanan yang baik adalah salah satu 

faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis, termasuk dalam 

bidang jasa pelayanan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan adalah : 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan  

Setiap perusahaan jasa berupaya memberikan kualitas jasa pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggannya perlu melakukan riset untuk mengindentifikasi 

determinan kualitas pelayanan yang penting bagi pasar sasaran dan 

memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan 

serta pesaing berdasarkan determinan tersebut. Sehingga diketahui posisi 

relatif perusahaan di mata pelanggan dibandingkan dengan pesaing agar dapat 

memfokuskan peningkatan kualitas pada aspek dominasi. 

2. Mengelola harapan pelanggan  

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan 

pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat 

terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu ada satu hal yang 

dapat dijadikan pedoman yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan 

tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan.  

3. Mengelola bukti  

Pengelolaan bukti kualitas pelayanan bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah pelayanan diberikan. Oleh karena itu 
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pelanggan lebih cenderung memperhatikan fakta-fakta tangible yang 

berkaitan dengan jasa sebagai bukti berkualitas. 

4. Mengembangkan budaya kualitas  

Budaya kualitas merupakan sistem organisasi yang menghasilkan lingkungan 

yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus 

menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, 

tradisi, prosedur dan harapan. Agar dapat menciptakan budaya kualitas yang 

baik maka dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota 

organisasi.  

5. Mendidik konsumen tentang jasa  

Membantu pelanggan dalam memahami merupakan usaha yang sangat positif 

dalam rangka penyampaian kualitas jasa. Pelanggan yang terdidik akan dapat 

mengambil keputusan secara lebih baik sehingga kepuasan mereka dapat 

tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik ini dapat dilakukan dalam bentuk 

melakukan pelayanan sendiri, membantu pelanggan kapan menggunakan jasa, 

bagaimana menggunakan jasa, dan menjelaskan kepada pelanggan 

alasan-alasan yang mendasari kebijaksanaan yang bisa mengecewakan 

mereka.  

6. Menciptakan automathing quality  

Adanya otomatis dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang disebabkan 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Namun sebelum memutuskan 

otomatisasi, perusahaan perlu melakukan penelitian secara seksama untuk 
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menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan manusia dan memerlukan 

otomatisasi.  

7. Menindak lanjuti jasa  

Menindak lanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 

pelu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi 

sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dam 

persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat memberikan 

keandalan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi baik menyangkut 

kebutuhan mampu keluhan mereka.  

8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa  

Sistem informasi kualitas jasa suatu sistem yang menggunakan berbagai 

pendekatan secara sistematis untuk mengumpulkan data dan 

menyebarluaskan infomasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan 

keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat 

ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal serta 

informasi mengenai perusahaan dan pelanggan. 

     Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor yang perlu 

pertimbangkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di antaranya adalah 

perlunya dilakukan riset dalam meingkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik, 

mengelola harapan pelanggan dengan baik dengan cara memberikan janji sesuai 

dengan kemampuan perusahaan, adanya sumber daya yang baik, adanya layanan 

konsumen agar konsumen dengan mudah memberikan kritik saran membangun 
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bagi perusahaan dan mengembangkan informasi yang di dapat guna melakukan 

evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. 

c.  Dimensi Kualitas Pelayanan 

     Produk jasa atau pelayanan lebih kompleks dibandingkan dengan barang. 

Hal tersebut disebabkan karena dimensi kualitas pelayanan jasa lebih sulit 

diidentifikasi. Tetapi beberapa pakar pemasaran telah menemukan dimensi atau 

faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan jasa. 

     Menurut Lupiyoadi (2013: 148) didalam kualitas jasa tedapat 5 (lima) 

dimensi untuk mengukur kepuasan pelangan, diantaranya: 

1. Bukti langsung (Tangibles) 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan peralatan yang digunakan. 

2. Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpecaya. 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. 
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3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) 

dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan konsumen menunggu lama tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

4. Jaminan (Assurance) 

Jaminan merupakan pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

5. Perhatian (Empaty) 

Perhatian merupakan pemberian perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan mereka. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan. 

     Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitasjasa 

merupakan suatu tingkat kemampuan dari suatu perusahaan di dalam memberikan 

segala sesuatu yang menjadi harapan pelanggannya atau dengan kata lain baik 

tidaknya kualitas jasa tegantung pada kemampuan penyediaan jasa dalam 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 
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2.1.7  Kepuasan Pelanggan 

a.  Pengertian Kepuasan Pelanggan 

     Kata kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa Latin satis (artinya cukup 

baik, memadai) dan facio (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa diartikan 

sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Menurut 

Kotler (2010: 138) definisi kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

“Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka”. Menurut Oliver dalam Daryanto (2014: 52) menyatakan 

bahwa kepuasan adalah tanggapan pelanggan terhdap kebutuhan- kebutuhannya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah perasaan puas, senang dan 

kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi/mendapatkan produk atau jasa. 

     Definisi pelanggan menurut Lupiyoadi (2006: 143) sebagai berikut : 

“pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke 

suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu 

produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut”. 

Sedangkan menurut Yamit (2006: 75) menyatakan bahwa dalam perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa, pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa 

perusahaan. Pandangan ini menyimpulkan bahwa pelanggan adalah orang yang 

berinteraksi dengan perusahaan setelah proses pelayanan selesai, karena mereka 

adalah pengguna jasa. 

     Kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2009: 139) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan 
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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 maka 

pelanggan akan sangat puas. Sedangkan menurut Soedarmo (2006: 70) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan (customer service) adalah suatu kondisi 

puas, senang atau bangga yang dirasakan oleh konsumen ketika menerima suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan diatas layanan sejenisnya. Menurut Park dalam 

Hasan (2009: 57) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu 

perasaan konsumen sebagai respon terhadap produk barang atau jasa yang telah 

dikonsumsi. Secara umum kepuasan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan 

antara layanan atau hasil yang diterima konsumen dengan harapan konsumen, 

layanan atau hasil yang diterima itu paling tidak harus sama dengan harapan 

konsumen, atau bahkan melebihinya. 

     Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan terhadap perbandingan 

atas kinerja produk atau jasa yang diterima dengan yang diharapkan. Kepuasaan 

ini akan dirasakan oleh pelanggan apabila mereka telah mengkonsumsi suatu 

produk atau jasa. Jika pelanggan menyukai produk yang mereka konsumsi maka 

pelanggan sudah merasakan kepuasan, sebaliknya apabila produk yang mereka 

konsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan berpindah membeli produk 

lain maka pelanggan tidak merasakan kepuasan. 
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b.  Faktor-faktor yang Mendorong Kepuasan Pelanggan 

     Faktor-faktor pendorong kepuasan kepada pelanggan dalam Irawan (2004: 

37) yaitu :  

1. Kualitas Produk  

Pelanggan akan merasa puas setelah membeli dan menggunakan produk 

tersebut yang memiliki kualitas produk baik.  

2. Harga  

Biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting. Akan tetapi 

biasanya faktor harga bukan menjadi jaminan suatu produk memiliki kualitas 

yang baik.  

3. Kualitas Jasa  

Pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh jasa yang baik atau 

sesuai dengan yang diharapkan dari pegawai maupun karyawan perusahaan.  

4. Emotional  

Faktor Kepuasannya bukan karena kualitas produk, tetapi harga diri atau nilai 

sosial yang menjadikan pelanggan puas terhadap merek produk tertentu. 

     Selain itu, kepuasan pelanggan juga sangat tergantung pada persepsi dan 

ekspektasi pelanggan, maka sebagai penyedia barang atau jasa perlu mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Nasution (2005: 50) ada 4 faktor 

yang mempengaruhi harapan pelanggan yaitu:  

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada saat itu kebutuhan dan 
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keinginannya besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi, demikian 

pula sebaliknya. 

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari suatu perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya.  

3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan kualitas 

produk yang akan dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas mempengaruhi 

persepsi pelanggan terutama produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi. 

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi 

pelanggan. 

     Menurut Zeithaml et.all (2003: 162) terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan ekspektasi pelanggan, yaitu sebagai berikut :  

1. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya (word of mouth 

communication). Dimana hal ini merupakan faktor potensial yang 

menentukan ekspektasi pelanggan. Sebagai contoh, seorang pelanggan 

memiliki perusahaan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan dengan 

kualitas tinggi berdasarkan rekomendasi teman-teman atau tetangganya. 

2. Ekspektasi pelanggan sangat bergantung dari karakteristik individu dimana 

kebutuhan pribadi (personnel needs).  

3. Pengalaman masa lalu (past experience) dalam menggunakan pelayanan 

dapat juga mempengaruhi tingkat ekspektasi pelanggan.  

4. Komunikasi dengan pihak eksternal (external communication) dari pemberi 

layanan memainkan peranan kunci dalam membentuk ekspektasi pelanggan. 

Berdasarkan external communication, perusahaan pemberi layanan dapat 
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memberikan pesan-pesan secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pelanggannya. Sebagai contoh dari pengaruh adanya external communication 

adalah harga di mana biaya pelayanan sangat berperan penting dalam 

membentuk ekspektasi pelanggan.  

     Baik atau buruknya pelayanan yang diberikan perusahaan kepada 

pelanggan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan itu sendiri. Ekspektasi 

dapat terbentuk dengan adanya informasi dari pelanggan lain, tingkat kebutuhan 

pelanggan, pengalaman dari masa lalu mengenai pelayanan, dan komunikasi 

dengan pihak eksternal. Dengan demikian, kemungkinan antara ekspektasi 

pelanggan dan kualitas pelayanan (jasa) yang diterimanya adalah :  

1. Pelanggan menjadi senang jika kualitas pelayanan yang diterima lebih baik 

dari perkiraannya.  

2. Pelanggan menjadi biasa saja jika kualitas pelayanan yang diterima sama 

dengan perkiraaannya.  

3. Pelanggan menjadi kecewa jika kualitas pelayanan yang diterima lebih jelek 

dari perkiraannya. 

c.  Indikator Kepuasan Pelanggan 

     Kepuasan pelanggan merupakan konsekuensi dari perbandingan yang 

dilakukan oleh pelanggan yang membandingkan antara tingkatan dari manfaat 

yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan oleh pelanggan. Adapun 

indikator kepuasan pelanggan menurut Irawan (2008: 9), yaitu : 
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1. Perasaan Puas 

Ungkapan perasaan puas atau tidak puas dari pelanggan saat menerima 

pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas dari perusahaan. 

2. Selalu membeli produk 

Pelanggan akan tetap memakai dan terus membeli produk atau jasa apabila 

tercapainya harapan yang mereka inginkan. 

3. Akan merekomendasikan kepada orang lain 

Pelanggan yang merasa puas setelah memakai suatu produk atau jasa akan 

menceritakannya kepada orang lain serta mampu menciptakan pelanggan 

baru bagi suatu perusahaan. 

4. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk 

Sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa pasca suatu produk 

dengan harapan yang diinginkan pelanggan. 

2.2  Penelitian Terdahulu 

     Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau acuan 

penulis dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dan 

memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.  
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Tabel 2. 1  

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Peneliti 

 

Judul 

Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Hasil Temuan 

Anisa 

Faradina, 

STIEIA 

Surabaya 

(2016) 

Pengaruh Promosi 

dan Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan pada 

Rumah Cantik 

Alamanda 

Promosi 

(X1), kualitas 

pelayanan 

(X2), 

kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

Variabel promosi, kualitas 

pelayanan, secara 

bersama-sama memberikan 

pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kepuasan 

konsumen Rumah Cantik 

Alamanda  

Resty 

Haryanto, 

UNSRAT 

Manado (2015) 

Pengaruh Strategi 

Promosi, Kualitas 

Produk, Kualitas 

Layanan Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Pada 

Restoran 

Mcdonald’s 

Manado 

Strategi 

Promosi 

(X1), 

Kualitas 

Produk (X2), 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3), 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Hasil penelitian 

menunjukkan secara 

simultan strategi promosi, 

kualitas produk, kualitas 

layanan berpengaruh 

terhadap kepuasan 

pelanggan. Secara parsial 

strategi promosi tidak 

berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan.  

Wayan Arya 

Paramarta, 

Sekolah Tinggi 

Ilmu 

Manajemen 

(2008) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan di Pizza 

Hut Gatot Subroto 

Denpasar. 

Kualitas 

pelayanan 

(X), 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Adanya pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

Pizzahut Gatot Subroto 

Denpasar Bali.    

Kualitas pelayanan 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan di 

Pizza Hut Gatot Subroto 

Denpasar. 

Sumber : Data diolah, tahun 2021 
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2.3  Kerangka Pemikiran Teoritis  

     Penelitian ini akan meneliti analisis strategi promosi dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan PT Exo Point, kerangka pemikiran teoritis dapat 

dilihat dalam gambar 2.1 berikut ini: 

Gambar 2. 1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

  

Keterangan : 

H1  = Pengaruh Strategi Promosi (X1) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

H2  = Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

H3  = Pengaruh Strategi Promosi (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap     

Kepuasan Pelanggan (Y) 

     Gambar diatas menjelaskan bagaimana kerangka pemikiran hubungan 

antara variabel-variabel yang akan diteliti dimana X1 (Strategi Promosi) dan X2 

(Kualitas Pelayanan) memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap Y 

(Kepuasan Pelanggan) pada perusahaan PT Exo Point. 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

     Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang 

diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan 

pernyataan tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan 

uraian teoritis, kerangka pikir, dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa Strategi Promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

2. Diduga bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan 

3. Diduga bahwa Strategi Promosi dan Kualitas Pelayanan secara simultan 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1  Variabel Penelitian 

     Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 38). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi:  

a. Variabel Dependen   

     Variabel dependen disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2017: 39). Dalam penelitian ini variabel dependennya 

adalah Kepuasan Pelanggan (Y).  
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     Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan 

hasil perbandingan atas kinerja produk atau jasa yang diterima dengan yang 

diharapkan.  

b. Variabel Independen    

      Variabel Independen sering disebut variabel bebas. Variabel Independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (terikat).  

Dalam penelitian ini variabel bebasnya sebagai berikut :  

1. Strategi Promosi (X1) merupakan kegiatan yang direncanakan dengan 

maksud membujuk dan mengingatkan kosumen tentang produk atau jasa yang 

ditawarkan, agar konsumen tertarik dan mengingat produk tersebut. 

2. Kualitas Pelayanan (X2) merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan 

pelanggan. 

3.1.2 Definisi Operasional  

     Definisi operasinal merupakan pengertian dan petunjuk mengenai bagaimana 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diukur dan 

diidentifikasi. Definisi operasional ditunjukkan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3. 1  

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran 

Strategi 

Promosi 

(X1) 

Menurut Mokijat (2007: 

146) , strategi promosi adalah 

kegiatan perusahaan untuk 

mendorong penjualan dengan 

mengarahkan komunikasi- 

komunikasi yang diharapkan 

kepada para pembeli. 

1. Periklanan 

2. Penjualan personal 

3. Promosi penjualan  

4. Hubungan 

masyarakat 

5. Pemasaran 

langsung 

Skala Likert 

Kualitas 

Pelayanan 

(X2) 

Menurut Wyekof dalam 

Tjiptono (2008: 331) 

Kualitas pelayanan 

merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut 

dapat memenuhi keinginan 

pelanggan. 

1. Bukti langsung 

2. Kehandalan 

3. Daya tangap 

4. Jaminan  

5. Perhatian 

Skala Likert 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Kepuasan pelanggan adalah 

suatu kondisi puas, senang 

atau bangga yang dirasakan 

oleh konsumen ketika 

menerima suatu produk atau 

jasa yang ditawarkan diatas 

layanan sejenisnya  

(Soedarmo, 2006: 70) 

1. Perasaan puas 

2. Selalu membeli 

produk 

3. Kesediaan 

merekomendasi 

4. Terpenuhinya 

harapan pelanggan 

Skala Likert 

Sumber : Data diolah, tahun 2021 
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3.1.3  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur variabel yang akan di teliti 

dimana pengukuran variabel penelitian dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan 

kuisioner dengan acuan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Adapun tabel tentang instrumen penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3. 2  

Kisi-kisi Instrumen Strategi Promosi 

Variabel Dimensi Indikator 
Butir 

Pertanyaan 
Jumlah 

Strategi 

Promosi 

Iklan  

(Advertising) 

1. Iklan menarik 

2. Iklan mudah dipahami 
1,2 2 

Penjualan 

personal 

(Personal Selling) 

1. Petugas tanggap 

2. Kesesuaian promosi 

oleh petugas 

3,4 2 

Promosi 

Penjualan (Sales 

Promotion) 

1. Pemberian potongan 

harga (diskon) 

2. Pemberian voucher/ 

cashback 

5,6 2 

Hubungan 

masyarakat  

(Public Relation) 

1. Keefektifan artikel 

mengenai promosi 
7,8 2 

Pemasaran 

Langsung  

(Direct 

Marketing) 

1. Pemasaran lewat  

 telpon 
9,10 2 

Sumber : Data diolah, tahun 2021 
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Tabel 3. 3  

Kisi-kisi Instrumen Kualitas Pelayanan 

Variabel Dimensi Indikator 
Butir 

Pertanyaan 
Jumlah 

Kualitas 

Pelayanan 

Bukti langsung 

(Tangible) 

1. Peralatan dan 

perlengkapan 

2. Penampilan karyawan 

1,2 2 

Kehandalan 

(Reliability) 

1. Pelayanan sesuai 

harapan 

2. Penyampaian jasa 

3,4 2 

Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

1. Cepat dan tanggap  

terhadap keluhan 

2. Ketepatan dan 

kesesuaian waktu 

pelayanan 

5,6 2 

Jaminan 

(Assurance) 

1. Pengetahuan dan 

kemampuan SDM 

2. Jaminan keamanan 

7,8 2 

Perhatian 

(Empaty) 

1. Sikap karyawan 

2. Solusi dan keluhan 
9,10 2 

Sumber : Data diolah, tahun 2021 
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Tabel 3. 4  

Kisi-kisi Instrumen Kepuasan Pelanggan 

Variabel Dimensi Indikator 
Butir 

Pertanyaan 
Jumlah 

Kepuasan 

Pelanggan 

Perasaan Puas 

1. Pelayanan dan jasa 

yang diberikan 

2. Tanggapan dan 

solusi pada 

keluhan 

1,2,3 3 

Selalu 

menggunakan 

produk/jasa 

1. Repeat Order 4,5 2 

Kesediaan 

merekomendasi 

1. Rekomendasi 

kepada orang lain 

2. Menyampaikan 

keunggulan jasa 

kepada orang lain 

6,7 2 

Terpenuhnya 

harapan 

pelanggan 

1. Kesesuaian 

Pelayanan 

2. Jasa dan promosi 

memenuhi 

kebutuhan 

8,9,10 3 

Sumber : Data diolah, tahun 2021 

 

Adapun skor yang diberikan pada jawaban setiap responden dapat dilihat 

pada tabel 3.5 

Tabel 3. 5  

Jawaban Responden dan Bobot Nilai 

Jawaban Responden Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral/Ragu-Ragu (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Data diolah, tahun 2021 
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3.2   Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dalam pengumpulan data-data yang diperlukan sampai 

penyusunan skripsi ini adalah November 2020 - Februari 2021. 

3.2.2  Tempat Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada PT Exo Point yang beralamat Jl. Raya 

Cijengkol Setu No.31 RT 01/RW 10, Kecamatan Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat – 

Indonesia 

3.3   Populasi dan Sampel 

3.3.1   Populasi 

Populasi adalah seluruh subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang akan diteliti. Adapun populasi dari penelitian ini adalah 

pelanggan yang telah menggunakan jasa general cleaning PT Exo Point wilayah 

Jabodetabek. 

3.3.2   Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristinya hendak diteliti. 

Sedangkan mengenai jumlah sampel yang akan diambil, 50 orang responden 

pengguna jasa PT Exo Point. 
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3.4   Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Data Primer  

 Data primer dari penelitian adalah data yang langsung diperoleh dari 

kuisioner yang diisi oleh responden meliputi strategi promosi, kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan. 

3.4.2   Data Sekunder 

     Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku dan berupa 

laporan publikasi perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil 

perusahaan dan daftar pelanggan perusahaan tersebut. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data yang akan dianalisis atau diolah untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan (Bawono, 2006: 29). Teknik untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data yang didapat oleh peneliti dari 

lapangan dan kepustakaan.  

3.5.1  Penelitian Kepustakaan 

Dalam metode ini penulis mempelajari, menggunakan, dan memanfaatkan 

buku-buku bacaan, bahan-bahan perkuliahan untuk mendapatkan teori yang akan 

digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Metode pengumpulan 

data ini termasuk dalam pengumpulan data sekunder.  
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3.5.2  Penelitian Lapangan 

Untuk mengembangkan metode ini diperlukan penelitian langsung sebagai 

objek yang akan diteliti dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data secara langsung dan pengamatan 

secara langsung di lapangan, dimana penulis secara langsung meneliti atau 

mengamati di PT Exo Point. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2016: 142) . 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data terdiri dari Analisis Kuantitatif, Uji Asumsi Klasik, 

Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji Goodness of Fit. 

3.6.1  Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Exo Point. Dalam analisis 

kuantitatif ini, penulis akan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
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a.  Uji Validitas 

     Validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen pengukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Abdullah dan Sutanto, 2015: 256). Setiap penelitian 

akan dipertanyakan mengenai validitas instrumen yang digunakannya. Uji 

validitas kuisioner dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa cermat 

suatu tes melakukan fungsi ukurnya atau telah benar-benar dapat mencerminkan 

variabel yang diukurnya.  

     Mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor 

butir pertanyaan dengan total skor variabel yaitu dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, dimana n merupakan 

jumlah sampel penelitian. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif maka butir 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

kuesioner tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diukur 

dengan uji statistic cronbach alpha (α) dari masing-masing instrumen dalam suatu 

variabel. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika nilai cronbach’s alpha > r 

tabel maka dikatakan reliabel dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 

r tabel 

3.6.2  Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji suatu model yang termasuk 

layak atau tidaknya model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian. 

Syarat asumsi klasik adalah sebagai berikut : 
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a.  Uji Normalitas  

     Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006: 147). Cara 

untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan 

analisis grafik histogram maupun grafik normal probability plot, akan tetapi jika 

menggunakan grafik ini diperlukan kejelian dalam menganalisa grafik. Dasar 

dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah:  

1) Jika data menyebar di garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

b.  Uji Multikolinearitas 

Tujuan dilakukan uji asumsi multikolinieritas adalah untuk menguji apakah 

pada model regresi terdapat korelasi antara variabel independennya. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Kriteria tidak terjadinya 

multikolinieritas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF (Variance 

Inflation factor) kurang dari 10. Keputusan Multikolinieritas dalam Variance 

Inflation Factor (VIF) :  

1) Jika nilai VIF < 10, maka data yang diuji tidak terjadi multikolinieritas  

2) Jika nilai VIF > 10, maka data yang diuji terjadi multikolinieritas.  
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Keputusan Multikolinieritas dalam tolerance :  

1) Jika nilai tolerance < 0.1, maka data yang diuji terjadi multikolinieritas  

2) Jika nilai tolerance > 0.1, maka data yang diuji tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dan Uji gletser. Uji 

gletser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika 

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

d.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. 

     Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 
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pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena gangguan pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Adapun pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 

1. DW < dL atau DW > 4-dL : Terdapat autokorelasi 

2. dU < DW < 4-dU   : Tidak Terdapat autokorelasi 

3. dL < DW < dU    : Tidak ada kesimpulan 

3.6.3  Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dimaksud untuk menganalisis data guna 

memecahkan masalah yang dihadapi, mengenai pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Yaitu pengaruh strategi promosi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) 

terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada PT Exo Point 

Rumusnya adalah : 

Y = α + b1 x1 + b2 x2 

Keterangan : 

Y = Kepuasan Pelanggan 

X1 = Strategi Promosi  

X2 = Kualitas Pelayanan 

b1 = Koefisien Regresi Strategi Promosi 

b2 = Koefisien regresi Kualitas Pelayanan 

α = Konstanta 
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3.6.4  Uji Goodness of Fit 

a. Koefisien Determinasi Berganda (R²) 

     koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel-variabel dependen.  

b. Uji t (Parsial) 

     Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat signifikansi 

variabel independen secara individual atau sendiri sendiri mempengaruhi variabel 

dependen (Bawono, 2006: 89). Pengujian ini dilakukan secara individu dengan 

menggunakan uji t statistik masing-masing variabel bebas atau variabel 

independen dengan tingkat kepercayaan tertentu. Dasar yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan adalah sebaga berikut:  

1) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

2) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.  
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     Selain dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dapat pula dengan 

melihat nilai signifikansinya. Adapun dasar dalam pengambilan keputusan 

sebagai berikut:  

1) Jika angka probabilitas signifikansi >5% (0.05) maka H0 diterima  

2) Jika angka probabilitas signifikansi <5% (0.05) maka H0 ditolak 

c. Uji F (Simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh terhadap variabel independen. Uji F atau ANOVA 

dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikasi yang ditetapkan untuk 

penelitian. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1) Jika angka probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka Ho ditolak dengan 

kata lain kita menerima Ha, yang menyatakan bahwa semua variabel 

independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai 

F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Perusahaan 

a. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Exo Point atau biasa dikenal dengan exoclean merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang general cleaning, dimana jasa tersebut mencakup : 

general cleaning, cuci karpet lantai, cuci kursi dan sofa, pembersihan kaca 

gedung, restorasi dan kristalisasi marmer dan granit, cleaning service, dan 

sebagainya. 

 PT Exo Point berlokasi di Jl. Garuda III Blok D/32, Papan Mas RT 002 

RW 009, Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 

2011 dengan Akte Pendirian nomer 19, tanggal 25 April 2011 oleh Notaris 

Isadora SH., MKn. S.K Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia RI Noomor : 

C-315.HT.03.01-th2007, tanggal 23 Agustus 2007. Mulai tahun 2015  
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perusahaan ini berpindah tempat di Jl. Raya Cijengkol Setu No.31 RT 01/RW 10, 

Kecamatan Setu, Kab. Bekasi, Jawa Barat,Indonesia, untuk melakukan perluasan 

bangunan kantor dan gudang. 

Perusahaan ini didirikan oleh bapak Andriyadi yang juga berkedudukan 

sebagai Direktur PT Exo Point. Perusahaan ini lahir karena adanya peluang bisnis 

dalam permintaan jasa pembersihan yang dibutuhkan suatu instansi maupun 

perorangan dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, hadirnya PT 

Exo Point untuk memenuhi kebutuhan klien dalam jasa kebersihan. PT Exo Point 

berkomitmen untuk menjamin kepuasan pelanggan dan mengantisipasi keluhan 

yang terjadi serta menjadikan gedung atau tempat tinggal bersih dan terawat. 

Visi dan Misi Perusahaan PT Exo Point adalah sebagai berikut : 

1. Visi 

Menjadi Perusahaan General Cleaning yang Handal, Profesional dan 

terpecaya di Indonesia 

2. Misi 

Menjamin kualitas pekerjaan dengan menerapkan sistem quality control yang 

ketat dengan bertumpu pada kepuasan pelanggan dan menciptakan hubungan 

baik dengan klien. 

b. Struktur Organisasi Perusahaan 

     Struktur organisasi perusahaan adalah satu syarat penting yang harus 

dimiliki perusahaan, karena struktur organisasi merupakan suatu alat penting 

dalam proses manajemen dan proses bisnis perusahaan agar semua tanggung 
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jawab dan wewenang bagi setiap orang yang terlibat dalam menjalankan 

perusahaan dapat dipertanggung jawabkan. 

1. Bagan struktur organisasi 

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi PT Exo Point : 

Gambar 4. 1  

Struktur Organisasi PT Exo Point 

 

   Sumber : PT Exo Point, 2021 

2. Uraian pekerjaan  

     Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap individu dalam proses 

bisnis perusahaan dapat menjalankan tugas atau kewajibannya yang jelas 

sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik sehingga mampu 

mencapai tujuan perusahaan.  

     Job description atau penjelasan mengenai tugas masing-masing dari 

struktur organisasi PT Exo Point dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Direktur (Owner) 

a. Memimpin jalannya perusahaan sesuai dengan kebijakan dan 

program yang telah dibuatnya 
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b. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. 

c. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi, 

keuangan, pemasaran, dan pembelian 

2.  Manager 

a. Mengambil semua tindakan yang diperlukan perusahaan agar 

berjalan dengan lancar 

b. Bertanggung jawab atas jalannya operasi perusahaan, mempunyai 

wewenang membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan 

perusahaan 

c. Mengevaluasi pencapaian target penjualan secara berkelanjutan 

d. Menjalankan program perusahaan untuk mencapai target 

e. Menentukan jadwal pengerjaan operator di lokasi proyek 

3.  Finance dan Administrasi 

a. Melakukan transaksi keuangan perusahaan 

b. Menyusun keuangan perusahaan 

c. Menginput semua data transaksi 

d. Verifikasi dokumen keuangan 

e. Melakukan semua pembayaran atau kewajiban perusahaan terhadap 

pihak ketiga yang berkaitan dengan keuangan 
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4.  Purchasing 

a. Menyusun list pembelian barang/jasa yang dibutuhkan seluruh 

anggota perusahaan 

b. Mengkategorikan list pembelian antara; pembelian barang bulanan 

dan sekali beli. 

c. Menyusun list vendor penyedia barang/jasa. 

d. Meminta approval pembelian kepada manajemen/bagian keuangan 

untuk anggaran. 

e. Mediasi dengan bagian keuangan untuk pembayaran barang/jasa. 

f. Melakukan review performa proses pembelian 

5.  Admin IT  

a.  Bertanggung jawab mengelola akun social media dan website 

b.  Merencanakan dan membuat konten/artikel menarik 

c.  Mendesain dan mengedit foto atau video 

d.  Membuat ide promosi yang menarik 

6. Warehouse 

a. Mempersiapkan chemical, alat dan perlengkapan yang akan 

digunakan 

b. Bertanggungjawab atas penyimpanan kembali alat mesin dan 

perlengkapan setelah digunakan. 

c. Bertanggungjawab atas kebersihan gudang, alat mesin dan 

perlengkapan kerja 

d. Memastikan ketersediaan chemical di gudang 



55 

 

 
 

 

e. Menjaga dan memerhatikan kondisi alat dan perlengkapan digudang 

dengan baik 

7. Teknisi dan Operator 

b. Mengecek peralatan apakah masih layak digunakan 

c. Memperbaiki alat dan mesin jika terjadi kerusakan 

d. Melakukan pekerjaan dengan baik dan benar di lokasi 

e. Menciptakan 5K (Kebersihan, Kerapihan, Keamanan, dan 

Kenyamanan) di lokasi pekerjaan. 

8.  Sales Marketing 

a. Mengenalkan pelayanan jasa pada pelanggan 

b. Follow Up calon pelanggan 

c. Membuat penawaran harga untuk calon pelanggan 

d. Menjelaskan detail mengenai proses atau tahap Pemesanan. 

e. Membuat hubungan baik dengan pelanggan 

f. Mencapain target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

c.  Bidang Usaha dan Perkembangan Perusahaan 

1.  Bidang Usaha 

     PT Exo Point merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

general cleaning yang mencakup wilayah Bekasi dan sekitarnya sebagai 

berikut : 

a. General Cleaning Kaca interior/exterior Gedung 

b. Cuci Karpet Kantor, Masjid, dan lain-lain 
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c. Cuci karpet Kursi dan Sofa 

d. Poles Lantai Marmer, Granit, Vynil, dan lain-lain 

2.  Perkembangan Perusahaan 

PT Exo Point adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

general cleaning dimana jasa tersebut mencakup: general cleaning, cuci 

karpet lantai, cuci kursi dan sofa, restorasi dan kristalisasi marmer dan granit, 

cleaning service, dan sebagainya. 

Dibangun dengan keinginan yang kuat untuk menjadi perusahaan yang 

unggul dalam melayani jasa general cleaning untuk pelanggannya sejak 

tahun 2011, dan terus berkembang menjadi perusahaan yang cukup baik 

dibidangnya. 

Sejalan dengan kompetensi dan kemampuan dari perusahaan dan 

karyawan yang mampu bekerja sama dengan baik. Kebanyakan Pelanggan PT 

Exo Point adalah wilayah Jabodetabek yang khususnya ialah lingkungan 

perkantoran, Mall, Sekolah, serta tempat ibadah. Karena itu PT Exo Point 

ingin berkonsentrasi untuk lebih mendekatkan jasanya terhadap masyarakat 

dengan memperluas pemasarannya dengan membuka cabang di kota-kota 

besar di pulau jawa. 

Apabila ditinjau dari tahun ke tahun PT Exo Point merupakan perusahaan 

yang berkembang, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya permintaan 

jasa di berbagai daerah di beberapa tahun belakangan ini. PT Exo Point juga 

semakin banyak menjalin relasi dan mendapatkan respon positif dari jasa 

yang dimilikinya. 
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Berikut ini adalah beberapa perusahan yang bekerja sama dengan PT Exo 

Point antara lain sebagai berikut : 

1. PT. Astra Ottoparts, Tbk 

2. PT Sumisho Global Logistics Indonesia  

3. PT. Tiara Busana Indonesia 

4. PT. MNC Bank International, Tbk 

5. PT Asuransi Jiwa BCA 

6. PT Tokyu Land Indonesia 

7. PT AEON Indonesia 

8. PT. Kawasan Berikat Nusantara 

9. PT Nusantara Infrastructure 

10. PT Zinus Global Indonesia 

11. PT Akasha Wira International, Tbk 

12. PT Yang Kee Logistics Indonesia 

13. PT Inabata Indonesia 

14. PT Andaru Steel One 

15. PT Cardolestari Indonesia, dan lain-lain
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Data Jumlah Pelanggan PT Exo Point disajikan pada tabel 4.1 

Gambar 4. 2  

Jumlah Pelanggan PT Exo Point Tahun 2015 - 2019 

 

                            Sumber : PT Exo Point, 2021 

Dapat dilihat dari data di atas pelanggan jasa general cleaning PT 

Exo Point dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan, 

sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan. 

4.2 Deskripsi Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan PT Exo Point. Melalui 

daftar pertanyaan yang diajukan peneliti, dapat diketahui mengenai kondisi atau 

informasi mengenai responden. Pertanyaan yang diajukan terdiri dari data diri 

responden seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Penggolongan yang 

dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian.  
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4.2.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

     Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner mengenai jenis kelamin pelanggan PT Exo Point. Maka dipeoleh 

data mengenai jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamim Responden Presentase % 

1 Laki-laki 30 60% 

2 Perempuan 20 40% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Primer Pelanggan PT Exo Point, 2021 

     Dari tabel 4.1 menunjukan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki 

lebih banyak dari pada responden dengan jenis kelamin perempuan. Responden 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 30 responden sedangkan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 20 responden. 

4.2.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan 

     Adapun data mengenai pendidikan terakhir responden pelanggan PT 

Exo Point, peneliti mengelompokkan menjadi empat kategori, yaitu mulai dari 

SMA/sederajat, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana. Berikut data mengenai 

pendidikan terakhir pelanggan PT Exo Point yang diambil sebagai responden 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 2  

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan Responden Presentase % 

1 SMA/Sederajat 17 34% 

2 Diploma 7 14% 

3 Sarjana 20 40% 

4 Pasca Sarjana 6 12% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Primer Pelanggan PT Exo Point, 2021 

     Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa responden 

berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 17 atau 34%, responden berpendidikan 

Diploma sebanyak 7 atau 14%, responden berpendidikan Sarjana sebanyak 20 

atau 40%, dan responden berpendidikan Pasca Sarjana sebanyak 6 atau 12%. 

Kesimpulan yang didapat bahwa mayoritas responden pada penelitian ini 

berpendidikan Sarjana. 

4.2.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia 

     Adapun data mengenai usia responden pelanggan PT Exo Point, peneliti 

mengelompokkan menjadi lima kategori, yaitu dari umur < 20 tahun, 21-30 

tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, > 50 tahun. Berikut data mengenai usia 

pelanggan PT Exo Point yang diambil sebagai responden adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 3  

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Responden Presentase % 

1 < 20 tahun 3 6% 

2 21-30 tahun 13 26% 

3 31-40 tahun 20 40% 

4 41-50 tahun 10 20% 

5 > 50 tahun 4 8% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Primer Pelanggan PT Exo Point, 2021 

     Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa untuk usia responden 

kurang dari 20 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 6 . Kemudian usia responden 

antara 21-30 tahun yaitu sebanyak 13 orang atau 26%. Sedangkan usia responden 

yang paling banyak terdapat di usia antara 31-40 sebanyak 20 orang atau 40%. 

Usia responden antara 41-50 tahun sebanyak 10 orang atau 20%, dan usia 

responden lebih dari 50 tahun sebanyak 4 orang atau 8%. Kesimpulan yang didapat 

bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berumur 31-40 tahun. 

4.3  Hasil Analisis Data dan Pembahasan 

     Pada penelitian ini dengan menggunakan uji instrumen penelitian yaitu 

dengan menyebarkan kuisioner sejumlah 50 orang pelanggan PT Exo Point.  

4.3.1 Uji Validitas 

     Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 26. Nilai 

signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan sebagai item yang valid dan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan kriteria sebagai berikut : 
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1. Apabila r hitung > r tabel maka pernyataan valid 

2. Apabila r hitung < r tabel maka pernyataan tidak valid 

Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. 4  

Hasil Uji Validitas Variabel Strategi Promosi (X1) 

Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Strategi Promosi 

pernyataan X1.1 0,573 0,284 Valid 

pernyataan X1.2 0,665 0,284 Valid 

pernyataan X1.3 0,524 0,284 Valid 

pernyataan X1.4 0,782 0,284 Valid 

pernyataan X1.5 0,706 0,284 Valid 

pernyataan X1.6 0,458 0,284 Valid 

pernyataan X1.7 0,660 0,284 Valid 

pernyataan X1.8 0,801 0,284 Valid 

pernyataan X1.9 0,605 0,284 Valid 

pernyataan X1.10 0,607 0,284 Valid 

 Sumber : Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam variabel 

strategi promosi (X1) memiliki r hitung lebih besar dan positif dibandingkan r 

tabel sebesar 0,284 maka dapat disimpulkan semua pertanyaan dalam variabel 

strategi promosi (X1) adalah valid 

Tabel 4. 5  

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X2) 

Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

pernyataan X2.1 0,741 0,284 Valid 

pernyataan X2.2 0,624 0,284 Valid 

pernyataan X2.3 0,693 0,284 Valid 

pernyataan X2.4 0,678 0,284 Valid 

pernyataan X2.5 0,706 0,284 Valid 

pernyataan X2.6 0,754 0,284 Valid 

pernyataan X2.7 0,531 0,284 Valid 

pernyataan X2.8 0,637 0,284 Valid 

pernyataan X2.9 0,759 0,284 Valid 

pernyataan X2.10 0,649 0,284 Valid 

  Sumber : Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2021 
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     Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam variabel 

kualitas pelayanan (X2) memiliki r hitung lebih besar dan positif dibandingkan r 

tabel sebesar 0,284 maka dapat disimpulkan semua pertanyaan dalam variabel 

kualitas pelayanan (X2) adalah valid. 

Tabel 4. 6  

Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Variabel Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

Kepuasan 

Pelanggan 

pernyataan Y.1 0,789 0,284 Valid 

pernyataan Y.2 0,709 0,284 Valid 

pernyataan Y.3 0,705 0,284 Valid 

pernyataan Y.4 0,837 0,284 Valid 

pernyataan Y.5 0,754 0,284 Valid 

pernyataan Y.6 0,795 0,284 Valid 

pernyataan Y.7 0,819 0,284 Valid 

pernyataan Y.8 0,848 0,284 Valid 

pernyataan Y.9 0,812 0,284 Valid 

pernyataan Y.10 0,763 0,284 Valid 

   Sumber : Data Primer yang diolah SPSS Versi 26, 2021 

     Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam variabel 

kepuasan pelanggan (Y) memiliki r hitung lebih besar dan positif dibandingkan r 

tabel sebesar 0,284 maka dapat disimpulkan semua pertanyaan dalam variabel 

kepuasan pelanggan (Y) adalah valid 

 

4.3.2  Uji Reliabilitas 

     Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi kuesioner, apakah 

kuesioner yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Penelitian ini menggunakan metode cronbach’s alpha. Suatu 

instrumen memiliki reliabilitas yang baik jika koefisien cronbach’s alpha lebih 

besar dari 0,70. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4. 7  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Nilai  

Cronbach Alpha 
Keterangan 

Strategi Promosi 0,837 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,865 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,929 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

     Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa semua 

item pernyataan dari tiga variabel yang diteliti mempunyai nilai cronbach alpha  

> 0.70 sehingga dapat dikatakan reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioener yang handal. 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

     Dalam melakukan analisis perlu dilakukan uji asumsi. Tujuan pengujian 

asumsi adalah untuk menghindari bias dalam regresi. Pada penelitian kali ini, 

dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. 

a.  Uji Normalitas 

     Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya 

sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus 

diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk 

mengetahui distribusi normal atau tidak.  

     Normalitas dapat dilihat dari normal p-plot dan grafik histogram. Data 

dinyatakan berdistribusi normal apabila gambar terdistribusi dengan titik-titik data 
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searah mengikuti garis diagonal. Data juga dapat dikatakan normal jika berbentuk 

kurva yang kemiringannya cenderung seimbang, baik kemiringan sisi kiri maupun 

kanan, dan bentuk kurva hampir menyerupai lonceng yang sempurna. Hasil uji 

normalitas dengan pengujian grafik histogram dapat ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

Gambar 4. 3  

Grafik Histogram  

 
 Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Pada gambar 4.3 dengan melihat tampilan grafik histogram pada gambar 

diatas bahwa kurva kepuasan pelanggan memiliki kemiringan yang cenderung 

seimbang dari sisi kiri dan kanan serta garis menyerupai lonceng, artinya 

kepuasan pelanggan memiliki kecenderungan berdistribusi normal. 
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Gambar 4. 4  

Kurva Normal P-Plot 

 

Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Pada gambar 4.4 kurva normal probability plot (P-Plot) untuk uji regresi 

dengan variabel dependen kepuasan pelanggan, terlihat bahwa titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas karena model penelitian ini 

berdistribusi normal 

b.  Uji Multikolinearitas 

     Uji multikolineritas dilakukan untuk menguji apakah antara variabel bebas 

memiliki hubungan yang sempurna atau tidak. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (tidak terjadi 

multikolinearitas). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 

multikolineritas.  
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     Pengujian multikolineritas dapat dilihat dari nilai variace influance factor 

(VIF). Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika 

mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji 

multikolinieritas untuk model regresi pada penelitian ini disajikan pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4. 8  

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

 

(Constant) 1,089 3,943  ,276 ,784   

Strategi 

Promosi 
,176 ,134 ,165 1,313 ,196 ,445 2,246 

Kualitas 

Pelayanan 
,782 ,143 ,687 5,448 ,000 ,445 2,246 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

     Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai 

toleransi di atas 0,1 pada variabel independen sebesar 0,445 dan nilai VIF di 

bawah 10 pada variabel dependen sebesar 2,246 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

c.  Uji Heteroskedastisitas 

     Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. Jika varian residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. 
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Dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heterokedastisitas.  

     Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan grafik heterokedastisitas antara nilai prediksi variabel 

dependen dengan variabel indepeden. Dari scatterplots dibawah ini terlihat titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu 

Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model 

regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4. 5  

Grafik Scatterplot 

 
 Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Berdasarkan gambar 4.5, grafik scatterplot terlihat data residual beberapa 

titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan 

demikian dapat disimpulkan model regresi yang diajukan dalam penelitian ini 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yaitu variace residual dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homokedastisitas). 
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d.  Uji Autokorelasi 

     Uji Autokorelasi ini bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi kesalahan penggangu pada periode t dengan periode sebelumnya. 

Jika ada korelasinya, maka dikatakan telah terjadi suatu autokorelasi. Suatu model 

yang baik seharusnya tidak terdapat autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian 

kali ini menggunakan uji Durbin Watson dengan kriteria sebagai berikut : 

1. DW < dL atau DW > 4-dL : Terdapat autokorelasi 

2. dU < DW < 4-dU   : Tidak Terdapat autokorelasi 

3. dL < DW < dU    : Tidak ada kesimpulan 

Tabel 4. 9  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,817
a
 ,668 ,654 2,980 2,280 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Strategi Promosi 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Dari tabel diatas, diketahui nilai Durbin Watson (DW) adalah 2,280. Dalam 

tabel Durbin Watson, diketahui bahwa untuk jumlah variabel independen (k)=2 

dan jumlah data (n)=50, besarnya tabel dL (batas luar) = 1,4625 dan dU (batas 

dalam) = 1,6283 , nilai 4-dU = 2,3717 dan nilai 4-dL = 2,5375. Maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk perhitungan Durbin Watson tidak terdapat autokorelasi 

karena dU < DW < 4-dU atau 1,6283 < 2,280 < 2,3717. 
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4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

     Analisis regresi linear berganda adalah analisa yang digunakan untuk 

melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel independen (strategi promosi 

dan kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan). Untuk 

mendapatkan nilai suatu regresi linear berganda makan dapat dilihat dari hasil 

data yang telah dianalisis dengan bantuan program SPSS (Statictic Product and 

Service Solution) versi 26 seperti tabel berikut : 

Tabel 4. 10  

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) 1,089 3,943  ,276 ,784 

Strategi 

Promosi 
,176 ,134 ,165 1,313 ,196 

Kualitas 

Pelayanan 
,782 ,143 ,687 5,448 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

  Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear berganda yang ditunjukan 

pada tabel 4.10, maka dapat diketahui pada persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut : 

Y  = α + b1.X1 + b2.X2 

Y  = 1,089 + 0,176 X1 + 0,782 X2 
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Keterangan : 

α  = Konstanta 

b1  = Koefisien regresi X1 

b2  = Koefisien regresi X2 

Y  = Variabel Independen (kepuasan pelanggan) 

X1 = Variabel Dependen 1 (strategi promosi) 

X2 = Variabel Dependen 2 (kualitas pelayanan) 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Konstanta (α) sebesar 1,089. Artinya, apabila variabel strategi promosi (X1) 

dan variabel kualitas pelayanan (X2) tidak ditingkatkan atau nilainya 0 (nol). 

Maka variabel kepuasan pelanggan (Y) mempunyai nilai sebesar 1,089. 

2. Koefisien regresi strategi promosi (X1) sebesar 0,176 dan bertanda positif. 

Artinya, apabila variabel strategi promosi (X1) ditingkatkan 1 satuan maka 

variabel kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,176 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

3. Koefisien regresi kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,782 dan bertanda positif. 

Artinya, apabila variabel kualitas pelayanan (X2) ditingkatkan 1 satuan maka 

variabel kepuasan pelanggan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,782 

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 
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4.3.5 Uji Goodnes of Fit 

b. Koefisien Determinasi (R²) 

     Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai 

koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

     Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R Square (R²) 

pada analisis regresi berganda. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4. 11  

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,817
a
 ,668 ,654 2,97963 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Strategi Promosi 

    Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Berdasarkan tabel 4.11, dipengaruhi nilai koefisien R Square sebesar (R²) 

sebesar 0,668 atau 66,8%. Jadi dapat disimpulkan besarnya persentase pengaruh 

variabel startegi promosi (X1) dan variabel kualitas pelayanan (X2) terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) sebesar 0,668 atau 66,8%. Sedangkan sisanya (100% - 

66,8% ) = 33,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model yang 

tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
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c. Uji t (Secara Parsial) 

     Uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

independen atau bebas secara parsial dalam mengukur variasi variabel dependen. 

Jika nilai t hitung ˃ t tabel maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen 

secara individual berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Jika angka 

signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Ketentuan penerimaan hipotesis t yaitu: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak bila sig > 0,05 atau t hitung < t tabel 

2. Ho ditolak dan Ha diterima bila sig < 0,05 atau t hitung > t tabel 

Dari pengujian ini didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 12  

Hasil Uji Hipotesis t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,089 3,943  ,276 ,784 

Strategi 

Promosi 
,176 ,134 ,165 1,313 ,196 

Kualitas 

Pelayanan 
,782 ,143 ,687 5,448 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

     Berdasarkan tabel 4.12 diatas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis 

terhadap variabel strategi promosi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) sebagai berikut : 
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1) Hasil uji t strategi promosi  

     Untuk membuktikan bahwa strategi promosi (X1) berpengaruh langsung 

positif terhadap kepuasan pelanggan (Y) melalui hipotesis yang diuji adalah : 

Ho  = Secara parsial strategi promosi (X1) tidak berpengaruh langsung terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) 

Ha  = Secara parsial strategi promosi (X1) berpengaruh langsung terhadap  

kepuasan pelanggan (Y) 

     Berdasarkan uji t untuk variabel strategi promosi diperoleh t hitung sebesar 

1,313. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 (uji dua sisi) dengan derajat 

kebebasan (df = n-k) atau 50 – 2 = 48, n adalah jumlah responden dan k adalah 

jumlah variabel independen. Pengujian dua sisi (signifikansi = 0,025) hasil 

diperoleh t tabel sebesar 2,010. t hitung 1,313 < t tabel 2,010 dengan tingkat 

signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,196 yang berarti Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa secara parsial strategi promosi (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan asumsi variabel 

bebas lainnya konstan. 

2) Hasil uji t kualitas pelayanan  

     Untuk membuktikan bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh langsung 

positif terhadap kepuasan pelanggan (Y) melalui hipotesis yang diuji adalah : 

Ho  = Secara parsial kualitas pelayanan (X2) tidak berpengaruh langsung 

terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

Ha  = Secara partial kualitas pelayanan (X2) berpengaruh langsung terhadap  

kepuasan pelanggan (Y) 
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     Berdasarkan uji t untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh t hitung 

sebesar 5,448. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 (uji dua sisi) dengan 

derajat kebebasan (df = n-k) atau 50–2=48, n adalah jumlah responden dan k 

adalah jumlah variabel independen. Pengujian dua sisi (signifikansi = 0,025) hasil 

diperoleh t tabel sebesar 2,010. t hitung 5,448 > t tabel 2,010 dengan tingkat 

signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini menunjukan bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

d. Uji F ( Secara Simultan) 

     Uji F dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian 

silmutan yaitu jika F hitung < F tabel maka tidak ada pengaruh secara simultan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan jika F hitung > 

F tabel maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Ketentuan penerimaan hipotesis F yaitu: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak bila sig > 0,05 atau F hitung < F tabel  

2. Ho ditolak dan Ha diterima bila sig < 0,05 atau F hitung > F tabel 

Dari pengujian ini didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4. 13  

Hasil Uji Hipotesis F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 838,744 2 419,372 47,236 ,000
b
 

Residual 417,276 47 8,878   

Total 1256,020 49    

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Strategi Promosi 

Sumber : Data Primer yang di olah SPSS Versi 26, 2021 

 

     Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 

47,236. Nilai ini selanjutnya dibandingkan dengan F tabel yaitu diperoleh dari 

df 1 (jumlah semua variabel-1) atau 3-1= 2 dan df 2 atau (n-k-1) = 50-2-1 = 47 

maka menghasilkan F tabel sebesar 4,05. F hitung > F tabel karena 47,236 > 

4,05 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti strategi promosi 

(X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan (Y).  
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4.4  Pembahasan  

     Penelian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi 

promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Exo Point. 

Pembahasan ini dilakukan dengan mengacu pada tujuan penelitian yang hendak 

dicapai dan berdasarkan pada hasil-hasil program IBM SPSS versi 26 yaitu: 

4.4.1 Pengaruh Strategi Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan  

     Strategi promosi memainkan peranan penting dalam pemasaran, yaitu 

menghasilkan pertukaran manfaat yang saling menguntungkan antara produsen 

dan konsumen barang, jasa dan ide. Hal ini dapat juga saling merugikan jika tidak 

dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, penyusunan strategi promosi penting 

bagi suatu perusahaan untuk memahami karakteristik pasarnya. Strategi promosi 

adalah kegiatan perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan 

komunikasi-komunikasi yang diharapkan kepada para pembeli.  

     Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H1 menunjukkan bahwa strategi 

promosi (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) pada PT Exo Point. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan uji t pada 

tabel 4.12 dengan perolehan nilai koefisien positif t hitung < t tabel atau 1,313 < 

2,010 dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,196. 

Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima yang artinya strategi promosi (X1) 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada 

PT Exo Point.  
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     Di samping itu, berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.10 

menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi variabel strategi promosi sebesar 

b1 = 0,176 dan bertanda positif artinya variabel strategi promosi (X1) terhadap 

variabel kepuasan pelanggn (Y) mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan PT Exo Point.  

     Hal ini berarti strategi promosi yang dilakukan pihak PT Exo Point belum 

tepat sehingga pelanggan merasa penyampaian informasi yang di berikan belum 

cukup sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan PT Exo Point. Pelanggan 

tidak melihat dari segi promosi yang ditawarkan PT Exo Point, melainkan 

pelanggan lebih mengutamakan pelayanan yang diberikan oleh PT Exo Point. 

     Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Karnawi (2013) dan Kusumaningtias (2019) yang menyatakan bahwa strategi 

promosi berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan.  

4.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

    Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut dapat memenuhi keinginan 

pelanggan. Kualitas pelayanan adalah model yang menggambarkan kondisi 

pelanggan dalam membentuk harapan akan layanan dari pengalaman masa lalu, 

promosi dari mulut kemulut, dan iklan dengan membandingkan pelayanan yang 

mereka harapkan dengan apa yang mereka terima/rasakan. 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H2 menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 
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(Y) pada PT Exo Point. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan uji t pada tabel 4.12 

dengan perolehan nilai koefisien positif t hitung > t tabel atau 5,448 > 2,010 

dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat 

disimpulkan Ho ditolak yang artinya kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada PT Exo Point. 

     Di samping itu, berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 4.10 

menunjukkan bahwa besarnya koefisien regresi variabel kualitas pelayanan 

sebesar b2 = 0,782 dan bertanda positif artinya variabel kualitas pelayanan (X2) 

terhadap variabel kepuasan pelanggn (Y) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan PT Exo Point. 

     Hal ini berarti pelayanan yang dilakukan pihak PT Exo Point tepat dan 

sesuai terhadap pelanggan, sehingga membuat pelanggan merasa puas sesuai yang 

diharapkan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin kuat 

tingkat kepuasan pelanggan, pelanggan sangat mementingkan kualitas pelayanan 

yang diberikan pihak PT Exo Point. 

     Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wayan 

Arya Paramarta (2008) dan Azmi Fauzi dkk (2019). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

4.4.3 Pengaruh Strategi Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan  

     Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) 



80 
 

 
 

 

terhadap ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi puas, 

senang atau bangga yang dirasakan oleh konsumen ketika menerima suatu produk 

atau jasa yang ditawarkan diatas layanan sejenisnya. 

     Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H3 menunjukkan bahwa strategi 

promosi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada PT Exo Point. Hal 

tersebut dibuktikan berdasarkan Uji F pada tabel 4.13 dengan perolehan F hitung 

> F tabel atau  47,236 > 4,05 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya 

Strategi Promosi (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) Pada PT 

Exo Point 

     Selain itu, berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi (R²) atau R Square 

pada tabel 4.11 diperoleh sebesar 0,668 atau 66,8%. Hal ini menunjukkan 

kemampuan variabel strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan bisa dijelaskan sebesar 0,668 atau 66,8% sedangkan sisanya (100% - 

66,8%) = 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Dengan kata lain setiap perubahan yang ada pada strategi promosi dan 

kualitas pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

     Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Anisa Faradina 

(2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beliau diketahui bahwa variabel 

strategi promosi dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

     Penelitian ini menjelaskan analisis tentang “Analisis Pengaruh Strategi 

Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Exo 

Point”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas penulis sebelumnya dan 

dari hasil pengujian data yang telah dilakukan, sehingga dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Hasil perhitungan dengan menggunakan Analisa koefisien regresi linear 

berganda diperoleh hasil Y = 1,089 + 0,176 X1 + 0,782 X2 dijelaskan apabila 

strategi promosi dan kualitas pelayanan tidak ditingkatkan atau nilainya 0 (nol) 

maka tingkat kepuasan pelanggan (Y) sebesar 1,089. Apabila strategi promosi 

ditingkatkan sebesar 1 satuan maka variabel kepuasan pelanggan mengalami 

kenaikan sebesar 0,176 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. 

Apabila kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 1 satuan maka variabel 

kepuasan pelanggan mengalami kenaikan sebesar 0,782 dengan asumsi 
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variabel independen lainnya tetap. Kualitas pelayanan (X2) dengan koefisien 

regresi sebesar 0,782 mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

dengan variabel strategi promosi (X1) dengan koefisien regresi sebesar : 0,176. 

2) Hasil perhitungan dengan menggunakan analisa koefisien korelasi berganda (R) 

diperoleh sebesar 0,817. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan variabel 

independen (strategi promosi dan kualitas pelayanan) dengan variabel 

dependen (kepuasan pelanggan) mempunyai hubungan yang kuat dan 

signifikan. 

3) Hasil perhitungan dengan menggunakan analisa koefisien determinasi (R²) atau 

R Square diperoleh sebesar 0,668 atau 66,8%. Hal ini menunjukkan 

kemampuan variabel strategi promosi dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan bisa dijelaskan sebesar 0,668 atau 66,8% sedangkan 

sisanya (100% - 66,8%) = 33,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

4) Hipotesis t1 (H1) berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa strategi promosi 

(X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

pada PT Exo Point, dengan perolehan nilai koefisien positif t hitung < t tabel 

atau 1,313 < 2,010 dengan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 

0,196. Sehingga dapat disimpulkan Ho diterima yang artinya strategi promosi 

(X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

pada PT Exo Point.  
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5) Hipotesis t2 (H2) berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) pada PT Exo Point, dengan perolehan nilai koefisien positif t 

hitung > t tabel atau 5,448 > 2,010 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,05 

yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak yang artinya 

kualitas pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) pada PT Exo Point. 

6) Hipotesis F tes (H3) berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa strategi 

promosi (X1) dan kualitas pelayanan (X2) secara bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) pada PT Exo Point, 

dengan perolehan F hitung > F tabel atau 47,236 > 4,05 dengan tingkat 

signifikan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang artinya Strategi Promosi (X1) dan Kualitas Pelayanan 

(X2) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y) pada PT Exo Point 

5.2  Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian, maka selanjutnya peneliti menyampaikan 

saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait 

atas hasil penelitian ini. Saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai 

berikut: 
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1. Bagi PT Exo Point  

a. Diharapkan dapat meningkatkan strategi promosi dikarenakan nilainya 

masih rendah pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa 

general cleaning PT Exo Point. Pihak PT Exo Point sebaiknya 

meningkatkan atau memperbaharui strategi yang dilakukan dengan cara  

menampilkan iklan yang menarik dengan bahasa yang mudah dipahami 

masyarakat, membagikan brosur dan melakukan demo pekerjaan ke 

perusahaan-perusahaan, membuat video hasil pengerjaan yang pernah 

dilakukan. Upaya tersebut bisa mendorong minat beli dan kepuasan bagi 

pelanggan. 

b. Diharapkan agar menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

telah ada, dikarenakan variabel tersebut mempunyai pengaruh cukup 

besar dalam meningkatkan kepuasan pelanggan PT Exo Point. Sebaiknya 

lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih responsif dan mudah 

sehingga pelanggan tetap menggunakan jasa general cleaning di PT Exo 

Point. 

c. Diharapkan agar terus mempelajari dan memahami apa yang dibutuhkan 

pelanggan sehingga dapat memenuhi kepuasan bagi pelanggan akan 

kebersihan dilingkungannya yang diberikan PT Exo Point. 
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2. Bagi peneliti yang akan datang  

a. Diharapkan dapat menambah jumlah populasi dan sampel penelitian agar 

memberikan hasil lebih bervariatif serta data yang diperoleh lebih akurat 

mengingat jumlah pelanggan yang selalu mengalami peningkatan di 

setiap harinya. 

b. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dan dengan 

didukung oleh teori yang kuat dan disarankan untuk lebih memperbanyak 

referensi penelitian yang mampu mendukung topik yang di teliti. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

  



 

 
 

 

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian 

 

Kuesioner Penelitian 

ANALISIS PENGARUH STRATEGI PROMOSI DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA  

PT EXO POINT  

 

Dengan hormat,  

Kuisioner ini ditujukan untuk membantu pengumpulan data penelitian guna 

penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Strategi Promosi dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan PT EXO POINT ”. Yang merupakan salah satu syarat 

bagi peneliti untuk dapat menyelesaikan studi program S1 Jurusan Manajemen 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama. Untuk itu peneliti memohon bantuan 

kepada saudara / saudari untuk bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas ketersediaanya, peneliti mengucapkan 

terima kasih. 

 

Hormat Saya, 

  

 

Adinda Pangestuti 

NPM. 2017 204 168 

  



 

 
 

 

IDENTITAS RESPONDEN  

Berikan tanda centang ( √ ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/Ibu/Sdr : 

Pertanyaan pada bagian 1 merupakan pertanyaan yang berhubungan dengan identitas 

responden. 

1. Nama   : …………………………………..(boleh tidak diisi) 

2. Jenis Kelamin  :  Laki-laki    Perempuan  

3. Usia    :  < 20 tahun   41 – 50 tahun  

  21 – 30 tahun  > 50 tahun 

  31 – 40 tahun  

4. Pendidikan Terakhir :  SMA/Sederajat   Diploma III 

        Sarjana         Pasca Sarjana 

Berilah tanda (√) pada pertanyaan di bawah ini yang telah disediakan. Pilihlah salah 

satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/saudari sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut 

1. STS = Sangat Tidak Setuju  

2. TS  = Tidak Setuju  

3. N   = Netral/Ragu-ragu/Kurang Setuju  

4. S  = Setuju  

5. SS  = Sangat Setuju



 

 
 

 

 

A. Kuesioner Strategi Promosi (X1) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Informasi iklan yang menarik      

2 Bahasa yang digunakan untuk iklan 

mudah dicerna dan dipahami 

     

3 Petugas berhasil meyakinkan 

pelanggan untuk menggunakan jasa 

yang ditawarkan 

     

4 Petugas melakukan promosi yang 

sesuai dengan kualitas jasa nya 

     

5 PT EXO POINT memberikan 

potongan harga (diskon)  

     

6 PT EXO POINT memberikan 

voucher/cashback untuk 1 (satu) 

kali transaksi 

     

7 Artikel di website dan media social 

memberikan informasi yang 

menarik terhadap jasa yang 

ditawarkan 

     

8 Artikel di website dan media social 

tidak dibuat-buat atau sesuai dengan 

kenyataannya 

     

9 Tenaga pemasaran menawarkan 

langsung pada pelanggan 

     

10 Tenaga pemasaran yang langsung 

berhubungan dengan konsumen 

meningkatkan kepuasan pelanggan 

     

 

  



 

 
 

 

 

B. Kuesioner Kualitas Pelayanan (X2) 

 

 

No 

 

Pertanyaan 
STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 PT EXO POINT memiliki peralatan dan 

perlengkapan kerja dengan baik dan layak 

     

2 PT EXO POINT memiliki karyawan dalam 

menjaga kebersihan, kerapihan, dan 

berpenampilan menarik  

     

3 Karyawan PT EXO POINT memberikan 

pelayanan sesuai yang diharapkan 

     

4 Karyawan PT EXO POINT menjelaskan secara 

rinci & detail terhadap jasa yang ditawarkan 

     

5 Karyawan PT EXO POINT cepat dan tanggap 

terhadap keluhan yang disampaikan pelanggan  

     

6 Karyawan PT EXO POINT memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati 

     

7 Karyawan PT EXO POINT mempuyai skill dan 

pengetahuan dalam menjalankan tugasnya untuk 

melayani pelanggan dengan baik 

     

8 PT EXO POINT memberikan jaminan kepada 

pelanggan atas pekerjaan nya  

     

9 Petugas dan operator bersikap ramah dan sopan 

terhadap pelanggan  

     

10 Petugas mendengarkan keluhan dan memberikan 

solusi terhadap pelanggan  

     

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

C. Kuesioner Kepuasan Pelanggan (Y) 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Saya merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan 

     

2 Saya merasa puas dengan kualitas jasa yang 

diberikan  

     

3 Saya merasa puas dengan tanggapan dan 

solusi dari Karyawan PT EXO POINT ketika 

saya menyampaikan keluhan 

     

4 Saya berkeinginan selalu menggunakan jasa 

general cleaning pada PT. EXO POINT 

     

5 Saya berkeinginan untuk tetap menjadi 

pelanggan PT. EXO POINT 

     

6 Saya akan merekomendasikan kepada orang 

lain untuk menggunakan jasa geneeral 

cleaning PT EXO POINT  

     

7 Saya akan mengatakan keunggulan PT EXO 

POINT kepada orang lain 

     

8 PT EXO POINT memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan harapan pelanggan 

     

9 Terpenuhinya kebutuhan pelanggan atas jasa 

yang diberikan 

     

10 Terpenuhinya kebutuhan pelanggan atas 

promosi yang diberikan 

     

  



 

 
 

 

Lampiran 2 : Data Tabulasi 

a. strategi promosi (X1) 

Responden 
Strategi Promosi ( X1 ) Total 

(X1) X₁.1 X₁.2 X₁.3 X₁.4 X₁.5 X₁.6 X₁.7 X₁.8 X₁.9 X₁.10 

1 4 3 4 4 5 5 4 3 3 4 39 

2 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 38 

3 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 45 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 46 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7 4 5 3 5 4 5 3 4 3 5 41 

8 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 45 

9 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 47 

10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 

11 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 44 

12 3 3 4 3 4 4 4 3 5 5 38 

13 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 34 

14 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 35 

15 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 44 

16 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 41 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 40 

18 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 44 

19 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 36 

20 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 38 

21 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 43 

22 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 36 

23 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 41 

24 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

26 4 4 3 4 4 4 3 3 5 4 38 

27 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 39 

28 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 35 

29 3 2 3 3 3 5 4 2 1 3 29 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

31 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 37 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

33 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 35 

34 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 35 

35 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 45 

36 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 33 

37 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 33 



 

 
 

 

38 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 33 

39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

40 3 2 4 2 4 3 4 2 4 3 31 

41 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 35 

42 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 35 

43 5 3 4 3 4 4 3 3 2 5 36 

44 4 2 3 3 3 3 4 2 2 5 31 

45 4 3 3 3 5 4 4 3 2 3 34 

46 5 2 3 3 4 4 4 3 3 3 34 

47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

49 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 40 

50 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 34 

∑ 195 176 186 186 192 189 195 180 176 200 1875 

 

 

b. kualitas pelayanan (X2) 

 

Responden 
Kualitas Pelayanan ( X2 ) Total 

(X2) X₂.1 X₂.2 X₂.3 X₂.4 X₂.5 X₂.6 X₂.7 X₂.8 X₂.9 X₂.10 

1 4 4 4 3 4 5 3 4 4 4 39 

2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 36 

3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

6 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 42 

7 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 45 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

10 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 36 

11 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 44 

12 4 5 4 3 4 3 5 4 5 3 40 

13 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 

14 4 5 4 5 4 5 3 5 5 4 44 

15 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 47 

16 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 40 

17 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 40 

18 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 44 

19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 

20 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 40 

21 4 3 4 3 5 2 5 3 4 4 37 

22 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 41 



 

 
 

 

23 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 45 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

26 4 5 4 3 3 5 3 5 4 4 40 

27 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 42 

28 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 35 

29 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 32 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

31 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 37 

32 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 47 

33 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 33 

34 3 4 4 4 4 2 3 5 3 3 35 

35 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

36 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 37 

37 4 5 3 3 5 3 5 4 4 4 40 

38 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 38 

39 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 34 

40 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 38 

41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

42 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 36 

43 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 37 

44 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 40 

45 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 40 

46 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 39 

47 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

49 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 41 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

∑ 204 214 198 196 200 188 201 205 207 199 2012 

 

 

c. kepuasan pelanggan (Y) 

 

Responden 
Kepuasan Pelanggan ( Y ) Total 

(Y) Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 

1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 35 

2 4 4 3 5 3 5 4 4 4 5 41 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

7 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 



 

 
 

 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 

11 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 43 

12 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 38 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

14 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 38 

15 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 

17 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 

18 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42 

19 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

21 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 28 

22 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 43 

23 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 42 

24 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 

25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

26 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 37 

27 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 40 

28 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 30 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

31 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 37 

32 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

33 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 

34 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 38 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

36 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 34 

37 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37 

38 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 35 

39 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

41 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 37 

42 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 37 

43 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 40 

44 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

46 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

47 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 35 

48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 



 

 
 

 

49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

∑ 200 200 192 196 195 199 194 191 193 197 1957 

 



 

 
 

 

Lampiran 3: Hasil Uji Instrumen 

  

A. Uji Validitas  

 

a. Strategi Promosi 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

b. Kualitas pelayanan 

 

 
  



 

 
 

 

c. Kepuasan pelanggan 

 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

B. Uji Reliabilitas 

 

1. Strategi Promosi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,837 10 

 

2. Kualitas Pelayanan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,865 10 

 

3. Kepuasan Pelanggan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,929 10 

 

  



 

 
 

 

Lampiran 4 : Hasil Uji Statistik 

 

a. Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,817
a
 ,668 ,654 2,980 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Strategi Promosi 

 

 

b. Uji T (Parsial) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,089 3,943  ,276 ,784 

Strategi Promosi ,176 ,134 ,165 1,313 ,196 

Kualitas Pelayanan ,782 ,143 ,687 5,448 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

 

c. Uji F (Simultan) 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 838,744 2 419,372 47,236 ,000
b
 

Residual 417,276 47 8,878   

Total 1256,020 49    

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Strategi Promosi 

 

  



 

 
 

 

Lampiran 5 : Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,089 3,943  ,276 ,784   

Strategi Promosi ,176 ,134 ,165 1,313 ,196 ,445 2,246 

Kualitas Pelayanan ,782 ,143 ,687 5,448 ,000 ,445 2,246 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

 

 
 

c. Uji Normalitas 

 



 

 
 

 

  
 

 

 

 

d. Uji Autokorelasi 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,817
a
 ,668 ,654 2,980 2,280 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Strategi Promosi 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 



 

 
 

 

Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian   



 

 
 

 

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama      : Adinda Pangestuti 

Umur     : 23 Tahun 

Tempat/tanggal lahir  : Jakarta, 19 Agustus 1998 

Agama     : Islam 

Alamat : Graha Prima Blok IE No 113, RT.001/RW/010, Kel. 

Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi 17510 

No Hp     : 0813-8495-2072 

Email     : adindapangestuti98@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan 

1. SDN Satria Jaya 03     (2005 - 2011) 

2. SMPN 7 Tambun Selatan    (2011 - 2014) 

3. SMAN 2 Tambun Utara    (2014 - 2017) 

 

Pengalaman Kerja 

1. Sales TO PT Surya Pangan Sejahtera  (Des 2017 - Mei 2018) 

2. Admin Olshop       (Sep 2018 - Jan 2019) 

3. Staff Marketing PT Exo Point   (Mar 2019 - Sekarang) 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya 
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