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Abstract 
 

This study aims to determine: 1) Influence of product quality to customer 
satisfaction smartfren modem users. 2) Effect of service quality to customer 
satisfaction smartfren modem users. 3) Influence of product quality and service 
quality to customer satisfaction simultaneously smartfren modem users. Type in 
this research is associative. The population in this study are the students of the 
Faculty of Economics, University of Medan Area active and use a modem 
smartfren. The sampling technique using stratified random sampling technique. 
The research data derived from primary data and process data collection using 
interviews or interviews. The results obtained are partial variable product quality 
and significant positive effect on customer satisfaction variables with the value of 
the variable quality of the product is (t count> t table), while for the variable 
quality of service does not have a significant impact on customer satisfaction 
variables with the value of the variable quality of service that is (t count <t table). 
Simultaneously, the variable quality of the product and service quality and 
significant positive effect on customer satisfaction with the value (F count> F 
table). 
 
Keywords: Product Quality, Service Quality, Customer Satisfaction 
 
A. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan persaingan yang semakin kompetitif, masalah kepuasan menjadi 
penting untuk diperhatikan bagi setiap perusahaan. Hal ini yang menjadi faktor 
utama dan tujuan yang akan dicapai perusahaan untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup perusahaan dalam pasar bisnis dan mampu meningkatkan 
keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang merasa puas terhadap produk dan 
jasa akan menimbulkan persepsi positif dan akan terus membeli atau 
menggunakan kembali produk dan jasa tersebut serta mampu menciptakan 
pelanggan baru bagi perusahaan tersebut. 

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan tersebut, maka penting 
bagi pelaku bisnis untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang 
mendorong kepuasan pelanggan. Menurut Zeithaml dan Bitner (2006), 
menyatakan bahwa kepuasan pelanggan didorong oleh beberapa faktor yaitu 
kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, faktor pribadi dan faktor situasi. 
Sedangkan, menurut Irawan (2004), ada lima faktor pendorong kepuasan 
pelanggan yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan, emotional factor, 
biaya dan kemudahan. 

Modem merupakan suatu produk pelengkap laptop atau notebook yang 
dibutuhkan oleh setiap orang untuk menyambung ke jaringan internet, salah 
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satunya modem merek Smartfren tipe AC682 milik PT Smartfren Telecom Tbk. 
Pada awalnya modem Smartfren tipe AC682 merupakan modem yang banyak 
diminati dan digunakan oleh masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa, guru, 
dosen, dan lainnya. Namun, saat ini pengguna modem Smartfren tipe AC682 
semakin berkurang. Banyak keluhan-keluhan yang diungkapkan oleh pelanggan 
mengenai rendahnya kualitas dari produk serta pelayanan customer servicemodem 
Smartfren. Seperti, yang diungkapkan oleh pelanggan pengguna jasa layanan 
internet modem Smartfren Tebing Tinggi.  “Ia mengaku sangat kecewa dengan 
pihak perusahaan yang tidak memberikan pelayanan kepuasan kepada pelanggan, 
sebab dalam waktu satu minggu ini banyak gangguan jaringan bahkan tiba-tiba 
jaringan Smartfren menghilang”. (sumutpos.com/2014/02/52236 diakses tanggal 
24 januari 2015) 

Universitas Medan Area adalah salah satu perguruan tinggi swasta  di kota 
Medan. Universitas Medan Area memiliki tujuh Fakultas yaitu Fakultas Teknik, 
Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum,Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Fakultas Biologi serta Fakultas Psikologi. Peneliti melakukan 
penelitian pada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi yang merupakan 
fakultas terbesar yang ada di Universitas Medan Area.Mahasiswa-mahasiswi 
Fakultas Ekonomi merupakan salah satu pengguna jasa layanan internet modem 
smartfren tipe AC682. Setelah peneliti melakukan riset, peneliti menemukan 
masalah yang membuat mahasiswa-mahasiswi merasa tidak puas saat  
menggunakan modem smartfren. Adapun masalahnya yaitu modem smartfren 
koneksinya sangat lambat, pulsa internet cepat habis apabila tidak dipaketkan, 
perhatian dan tanggapan customer servicetidak sesuai dengan apa yang 
diharapkan pelanggan, sehingga pelanggan tidak sering melakukan pengisian 
ulang modem smartfren. 

Selain itu,dari segi kualitas produknya modem smartfren tidak memiliki 
daya tahan yang baik (modem cepat panas), fitur-fitur modem smartfrentidak 
berkembang, modem smartfren terkadang susah connect,kecepatan data yang 
tidak stabil, jaringan dan sinyal yang tidak stabil. Sedangkan, dari segi kualitas 
pelayanannya pihak customer service tidak cepat tanggap untuk merespon atau 
menanggapi masalah yang dikeluhkan oleh pelanggan serta kurangnya informasi-
informasi yang akurat dan jelas tentang perubahan layanan modem Smartfren 
kepada pelanggan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dan rasa 
ketidakpuasan yang diungkapkan beberapa mahasiswa dan mahasiswi fakultas 
ekonomi saat menggunakan modem Smartfren, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Modem Smartfren Pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area”. 

Sedangkan, menurut Soedarmo (2006) 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, Schisffman dan Kanuk (2004) kepuasan pelanggan 
merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan 
dan diharapkannya.Maka tidaklah mengherankan jika perusahaan menjadi 
terosebsi untuk menciptakan kepuasan pelanggan, mengingat hubungannya yang 
sangat erat dengan kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan keuntungan. 

 Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa, berbagai ahli 
mendefenisikan kualitas sebagai kecocokan untuk digunakan, pemenuhan 
tuntutan, bebas dari variasi, dan seterusnya. Menurut American Society for 
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Quality Control :kualitas produk adalah totalitas fitur dan karakteristik produk 
atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 
yang dinyatakan atau tersirat.Ini jelas merupakan defenisi yang berpusat pada 
pelanggan.Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah menghantarkan kualitas 
ketika produk atau jasanya memenuhi atau melebihi ekspektasi 
pelanggan.Perusahaan yang memuaskan sebagian besar kebutuhan pelanggannya 
sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas, tetapi kita harus membedakan 
antara kesesuaian kualitas dan kinerja (atau tingkat) kualitas. 

Menurut Kotler dan Keller (2009), kualitas didefinisikan sebagai 
keseluruhan ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan 
memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Menurut Tjiptono 
(2008), kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 
menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan 
pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi 
kebutuhannya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
merupakan suatu jaminan barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan baik 
itu berupa ciri maupun sifatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan pelanggan. Menurut Kotler dan Amstrong (2008),kualitas produk 
(product quality) adalah kemampuan suatu produk untuk menunjukkan berbagai 
fungsi termasuk ketahanan, kehandalan, ketepatan dan kemudahan dalam 
penggunaan. Artinya,  kualitas produk menggambarkan sejauh mana kemampuan 
produk tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  

Sedangkan kualitas produk menurut Juran (2004), kualitas produk adalah 
kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 
produk adalah tinggi rendahnya kemampuan suatu produk untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan dalam berbagai fungsi dari produk tersebut termasuk 
ketahanan, kehandalan, ketepatan, dan kemudahan dalam penggunaannya untuk 
mencapai kepuasan pelanggan. Semakin tinggi tingkat kualitas produk dalam 
memuaskan pelanggan, maka akan menyebabkan kepuasaan pelanggan yang 
tinggi pula. 

Penelitian yang berkaitan dengan judul ini sebelumnya telah dilakukan oleh 
Bayu Hadyanto Mulyono, Yoestini, Rini Nugraheni, Mustofa Kamal Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan judul “Analisis Pengaruh 
Kualitas Produk dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi 
Kasus pada Perumahan Mediterania Semarang). Dan penelitian lain dilakukan 
oleh Rianto Zalukhu, Raden Rudi Alhempi, Armis STIE Persada Bunda 
Pekanbaru dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga dan Promosi 
Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Counter Maharupa Gatra Mal Pekanbaru”. 
Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Melissa Tanuwijaya, Mohamad Yusak 
Anshori dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk Terhadap 
Kepuasan Pelanggan Pipop Copy”. 

 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 
berikut : 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 
pengguna modem smartfren ? 
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2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 
pengguna modem smartfren ? 

3. Apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh secara 
simultan terhadap kepuasan pelanggan pengguna modem smartfren? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :  
1. Untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan pengguna modem smartfren. 
2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan berpengaruhterhadap 

kepuasan pelanggan pengguna modem smartfren. 
3. Untuk mengetahui apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pengguna 
modem smartfren. 

 
Landasan Teori 
Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan 
persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau 
peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan 
terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau 
dirasakan (perceived  service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 
pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui 
harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan 
berkualitas.Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 
diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Tjiptono dan Chandra (2005) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 
adalah fungsi harapan pelanggan pada pra pembelian, pada proses penyediaan 
kualitas yang diterima dan pada kualitas output yang diterima.Sedangkan, 
menurut Zeithaml dan Bitner (2004), kualitas pelayanan (service quality) adalah 
seberapa jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan para pelanggan atas 
layanan yang mereka terima. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 
membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 
terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan 
terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Menurut Kartono (2007), 
semakin tinggi kualitas pelayanan yang dipersepsikan, semakin meningkat pula 
kepuasan pelanggan. Artinya, jika jasa yang diterima atau dirasakan (perceived 
service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 
baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, 
maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas.Sebaliknya 
jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 
pelayanan dipersepsikan buruk. 
 Menurut Kotler (2005), kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan 
pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif 
terhadap kualitas layanan.  
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Tabel 1 
Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Responden Teknik 
Analisis 

Hasil Penelitian 

1. 
 

Bayu Hadyanto 
Mulyono, 
Yoestini, Rini 
Nugraheni, 
Mustofa Kamal 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Produk dan 
Kualitas Layanan 
Terhadap Kepuasan 
Konsumen 
(Studi Kasus Pada 
Perumahan Puri 
Mediterania 
Semarang) 

Penghuni 
rumah Puri 
Mediterania 

Analisis 
regresi 
berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Kualitas Produk 
(X1) dan Kualitas Layanan 
mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen (Y) 

2 Rianto 
Zalukhu, 
Raden Rudi 
Alhempi, 
Armis 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan, Harga 
dan Promosi 
Terhadap Kepuasan 
KonsumenPada 
Counter Maharupa 
Gatra Mal 
Pekanbaru 

Seluruh 
konsumen 
yang 
dianggap 
potensial oleh 
Counter 
Maharupa 
Gatra Mal 
Pekanbaru 

Analisis 
regresi  
berganda 

Variabel Harga dan Promosi 
mempunyai pengaruh positif 
terhadap Kepuasan Konsumen 
yang ada pada Counter 
Maharupa Gatra Mal 
Pekanbaru, sedangkan 
kualitas pelayanan tidak 
mempunyai pengaruh 
terhadap kepuasan konsumen. 

3 Melissa 
Tanuwijaya, 
Mohamad 
Yusak 
Anshori 

Pengaruh Kualitas 
Layanan dan 
Kualitas Produk 
Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Pipop 
Copy 

Seluruh 
pelanggan 
Pipop Copy 

Analisis 
regresi 
berganda 

Variabel kualitas layanan dan 
kualitas produk 
mempengaruhi kepuasan 
pelanggan Pipop Copy, baik 
secara simultan maupun 
parsial. 

 
Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah : 
 
     
 
 
 
 
 
\ 

      
      
 
 
 

 
Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 
Menurut Sugiyono (2006) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Maka yang menjadi hipotesis penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan pengguna modem smartfren. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh positifdan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan pengguna modem smartfren. 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

Kualitas Produk 

(X1) 
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3. Kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh  positif dan 
signifikan terhadap kepuas 
 

B. METODE PENELITIAN 
Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitia 
Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2006),  
penelitian asosiatif adalah   penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan diKampus II Universitas 
Medan Area Jalan Sei Serayu No.70A/ Jalan Setia Budi No.79B khususnya 
Fakultas Ekonomi. Penelitian telah dilakukan sejak bulan November 2014 sampai 
dengan April 2015.Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel waktu penelitian. 
 
Populasi dan Sampel Penelitian 
Menurut Sugiyono (2006), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 
Berdasarkan defenisi diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang masih 
aktif dan menggunakan modem Smartfren yang berjumlah 115 orang. 
Menurut Sugiyono (2006) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut.Adapun rumusan mencari sampel menurut 
Sugiyono (2006) yaitu : 

 
Keterangan : 
n=  jumlah sampel 
N = jumlah populasi 
e= taraf kesalahan (standar error 10%) 
Maka jumlah sampel yang diperoleh : 

 
                                                = 53,4 

Berdasarkan hasil  perhitungan  rumus slovin diatas, maka sampel yang diambil 
adalah berjumlah 53,4 orang, dibulatkan menjadi 53 pengguna. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified random 
sampling. Menurut Sugiyono (2006), adalah pengambilan sampel dengan cara 
membagi populasi menjadi beberapa kelompok dan mengambil secara random 
sub sampel dari setiap kelompok. Sehingga data yang diperoleh lebih representatif 
dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. 
 
Definisi Operasional 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa istilah 
sehingga didefinisikan secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian 
ini yaitu : 
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Tabel 2 
Defenisi Operasional 

 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang 
telah diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan 
data, informasi dan bahan yang diperlukan dengan menggunakan kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan-
pertanyaan kepada responden dengan cara memilih alternatif jawaban yang 
tersedia. Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan 
dalam daftar pertanyaan. Bobot nilai kuesioner yang ditentukan yaitu : 

a. Jawaban “Sangat Setuju”, diberi nilai 5 
b. Jawaban “Setuju”, diberi nilai 4 
c. Jawaban “Ragu-ragu”, diberi nilai 3 
d. Jawaban “Tidak Setuju”, diberi nilai 2 
e. Jawaban “Sangat Tidak Setuju”, diberi nilai 1 
 
Adapun yang menjadi skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Peneliti menggunakan skala likert dalam penelitian ini sebab skala 

Variabel Definisi Indikator Skala 
Ukur 

Kepuasan 
Pelanggan 

(Y) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kualitas 
Produk 
 (X1) 

perasaan senang atau kecewa 
seseorang yang muncul 
setelah membandingkan 
kinerja (hasil) produk yang 
dipikirkan terhadap kinerja 
(atau hasil) yang diharapkan. 
(Kotler, 2007) 
 
 
 
 
Kualitas yang terdiri dari 
sejumlah keistimewaan 
produk yang memenuhi 
keinginan pelanggan, dengan 
demikian memberikan 
kepuasan terhadap 
pelanggan atas penggunaan 
suatu produk. (Laksana, 
2008)  

 Perasaan puas 
(dalam arti puas 
akan produk dan 
pelayanannya) 

 Terpenuhinya 
harapan pelanggan 
setelah membeli 
produk 

 Selalu membeli 
produk 

 
 Keistimewaan 

tambahan produk 
(features) 

  Daya tahan 
(durability) 

  Kinerja 
(performance) 

  
 
 
 
Likert 

 
 

 
Likert 

Kualitas 
Pelayanan 
(X2) 

Tindakan keunggulan yang 
diharapkan dan 
pengendalian atas tingkat 
keunggulan tersebut untuk 
memenuhi keinginan 
pelanggan sehingga 
terciptanya kepuasan 
pelanggan. (Tjiptono, 2008) 

 Ketanggapan 
(responsiveness 

 Kehandalan 
(reliability) 

 Empati (emphaty) 
 

 
 
Likert 
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likert memudahkan peneliti untuk mengukur skala penilaian yang 
berjenjang/bertingkat. Misalnya, untuk mengukur tingkat kesetujuan dan 
ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu objek, bisa diukur menggunakan  
ukuran sangat setuju, setuju, netral/ragu-ragu/kurang setuju, tidak setuju dan 
sangat tidak setuju. Pada lima skala likert tersebut menunjukkan bahwa sangat 
setuju pasti lebih tinggi daripada setuju, sedangkan yang tidak setuju pasti lebih 
tinggi daripada sangat tidak setuju. Namun, jarak antara sangat setuju ke setuju 
dan dari setuju ke netral dan seterusnya tidak sama, oleh  karena itu data yang 
dihasilkan oleh skala likert adalah data ordinal. Sedangkan cara scoring yang 
digunakan yaitu sangat setuju dengan scor 5, setuju dengan scor 4, netral/ragu-
ragu/kurang setuju dengan scor 3, tidak setuju dengan scor 2 dan sangat tidak 
setuju dengan scor 1 (samianstats.wordpress.com). 
 
Teknik Analisa Data 
Uji yang dilakukan untuk mengetahui layak atau tidaknya alat ukur yang 
digunakan.Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS 
Versi 20, dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Jika rhitung> rtabel, maka pertanyaan dinyatakan valid 
2) Jika rhitung< rtabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid 

Uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kestabilan suatu 
alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 
konsisten jika pengukuran tersebut diulang.Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan program SPSS Versi 20. Butir pertanyaan yang sudah dinyatakan 
valid dalam uji validitas reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika ralphapositif atau lebih besar dari rtabel maka pertanyaan reliabel 
2) Jika ralpha negatif atau lebih kecil dari rtabel maka pertanyaan tidak reliabel 

Analisis regresi merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk 
mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output/dependent (Y) dengan 
satu atau beberapa variabel input/independen (X).Menurut, Umi Narimawati 
(2008), pengertian analisis regresi linier berganda yaitu suatu analisis asosiasi 
yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel 
bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. 

Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini sebab 
skala pengukuran yang digunakan peneliti adalah skala likert.Beberapa peneliti 
memandang bahwa skala likert adalah data ordinal yang harus 
diubah/ditransformasikan dahulu menjadi data interval melalui metode sucsesive 
interval sehingga dapat dianalisis menggunakan analisis regresi atau analisis jalur.  
Alat analisis regresi atau analisis jalur dapat digunakan langsung untuk menguji 
hipotesis meskipun data yang digunakan berupa data ordinal, sebab hasil analisis 
dengan menggunakan data skala likert yang belum dan setelah ditransformasikan 
melalui metode successive interval memberikan hasil yang sama. (Suliyanto, 
2006). Model regresi dinyatakan dalam persamaan : 

Y = a + b1x1 + b2x2 + e 
Keterangan : 

Y : Kepuasan pelanggan 
a : Konstanta 
b1… b2: Koefisien regresi masing-masing variabel 
X1 : Kualitas produk  
X2 : Kualitas pelayanan 
e : standar error 
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Syarat asumsi klasik yang harus dipenuhi model regresi berganda sebelum 
data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut : Uji Normalitas bertujuan untuk 
mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi 
normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng dan distribusi data tersebut 
tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.Uji normalitas dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan kurva PP-Plots. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah sebuah grup mempunyai varians yang sama di antara anggota 
grup tersebut. Artinya, jika varians variabel independent adalah konstan (sama) 
untuk setiap nilai tertentu variabel independen disebut homoskedastisitas. 

Uji t statistik dimaksudkan untuk menguji pengaruh secara parsial antara 
variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain 
dianggap konstan, dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0,05). 
Kriteria pengujian : 

1) Thitung> ttabel = Ho ditolak 
2) Thitung ≤ ttabel = Ho diterima 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan berpengaruh 
terhadap variabel terikat dengan tingkat keyakinan 95%. 
Kriteria pengujian : 

1) Fhitung> Ftabel = Ho ditolak, 
2) fhitung ≤ Ftabel = Ho diterima 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (kualitas 
produk dan kualitas pelayanan) terhadap variabel terikat (kepuasan pelanggan) 
ditentukan dengan koefisien determinasi D = r2 x 1 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen 
adalah program komputer Statistical Program For Social Science (SPSS) versi 
20.0 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Dari   daftar pertanyaan 
(Questioner) yang dijawab dan dikembalikan responden, penulis menginput nilai-
nilainya untuk bahan pengujian. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji validitas butir. Menurut Sugiyono (2006), korelasi angket item dengan 
skor total > r tabel, butir pertanyaan tersebut mempunyai korelasi yang signifikan.  
 

Tabel 3 
Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No. Butir Koefisien Korelasi r tabel Status 
1. 0,558 0,5140 Valid 
2. 0,527 0,5140 Valid 
3. 0,708 0,5140 Valid 
4. 0,762 0,5140 Valid 

 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah 2015) 
 Berdasarkan pengujian dari butir pertanyaan untuk variabel kepuasan 
pelanggan ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai 
korelasi > dari r tabel sehingga instrumen layak digunakan. 
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Tabel 4 
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk (X1) 

No. Butir Koefisien Korelasi r tabel Status 
1. 0,601 0,5140 Valid 
2. 0,641 0,5140 Valid 
3. 0,595 0,5140 Valid 
4. 0,774 0,5140 Valid 
5. 0,704 0,5140 Valid 

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah 2015) 
   Berdasarkan pengujian dari butir pertanyaan untuk variabel kualitas 
produk semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai korelasi > dari r 
tabel sehingga instrumen layak digunakan. 

Tabel 5 
Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

No. Butir Koefisien Korelasi r tabel Status 
1. 0,549 0,5140 Valid 
2. 0,535 0,5140 Valid 
3. 0,566 0,5140 Valid 
4. 0,647 0,5140 Valid 

 Sumber : Hasil Penelitian (data diolah 2015) 
 Berdasarkan pengujian dari butir pertanyaan untuk variabel kualitas 
pelayanan ternyata semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai 
korelasi > dari r tabel sehingga instrumen layak digunakan. Selanjutnya butir 
instrumen yang telah valid di atas diuji reliabilitasnya dengan teknik cronbuch 
alpha yakni membandingkan  nilai-nilai instrumen. Berikut ini sajikan nilai 
reliabilitas untuk ketiga variabel (keputusan pembelian, kualitas produk,dan citra 
merk) yaitu: 

Tabel 6 
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y, X1, dan X2 

Sumber : Hasil Penelitian (data diolah 2015) 
 
Jika nilai reliabilitas semakin mendekati 1, maka instrumen penelitian 

semakin baik. Nilai reliabilitas instrumen di atas menunjukkan tingkat reliabilitas 
instrumen penelitian sudah memadai karena sudah mendekati 1 (> 0,60). 

 
Pengujian Asumsi Klasik 
 Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 
pengujian asumsi klasik yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa model 
regresi linear berganda dapat digunakan atau tidak. 
 
Uji Normalitas 
 Untuk pengujian normalitas data dalam penelitian ini dideteksi melalui 
analisa grafik dan statistik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan 
SPSS. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 2 berikut: 
 

Variabel Nilai Reliabilitas Status 
Kepuasan Pelanggan (Y) 0,843 Reliabel 
Kualitas produk (X1) 0,849 Reliabel 
Kualitas Pelayanan (X2) 0,801 Reliabel 
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       Gambar 2. Grafik Histogram 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Gambar 3. Kurva PP-Plots 
  
 
 
 
 Berdasarkan gambar 4.3.dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 
menunjukkan normal. Analisis dari kurva terlihat titik-titik menyebar di sekitar 
garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal  sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data normal. 
 
 Uji Heteroskedastisitas 
 Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang 
lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 
maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut 
heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. 
produk dan kualitas pelayanannya). 
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Uji Hipotesis 
Uji t (uji parsial) dilakukan untuk melihat secara individual pengaruh 

secara positif dan signifikan dari variabel bebas (independent) yaitu kualitas 
produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan 
pelanggan pengguna modem smartfren pada mahasiswa fakultas ekonomi 
Universitas Medan Area dilakukan dengan menggunakan tabel coefficient. 

Berdasarkan persamaan regresi diperoleh hasil untuk variabel kualitas 
produk diperoleh nilai thitung> tt abel (3,079 > 1,675) dan nilai signifikansi lebih 
kecil dari nilai probabilitas (0,003 < 0,05). Sedangkan untuk variabel kualitas 
pelayanan diperoleh thi tung< tt abel (1,417 < 1,675) dan nilai signifikansi lebih 
besar dari nilai probabilitas (0,163 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan pengguna modem smartfren dan untuk variabel kualitas pelayanan 
mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan 
pengguna modem smartfren di Universitas Medan Area. 

Uji F (uji serentak) dilakukan untuk melihat secara bersama-sama (serentak) 
pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel bebas yaitu X1, X2, berupa 
kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan 
pelanggan (Y). 

Tabel 8 
Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 
Regression 128.041 2 64.020 14.929 .000b 
Residual 214.412 50 4.288   
Total 342.453 52    

a. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 
b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Kualitas_Produk 

Sumber : Pengolahan Data SPSS (2015) 
 
Berdasarkan tabel 4.14 di atas diperoleh nilai Fhitung>Ft abel (14,929 > 3,18) 

dengan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
faktor-faktor (kualitas produk dan kualitas pelayanan), secara simultan 
berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna 
modem smartfren pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Medan Area. 
 
Persamaan regresi diketahui bahwa : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Y  = 5,025 + 0,384 X1 + 0,204 X2 

 
Dari persamaan regresi diatas terlihat bahwa nilai konstanta sebesar 5,025 yang 
artinya jika tidak ada variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan maka 
kepuasan pelanggan sebesar 5,025 . Variabel kualitas produk menghasilkan β1 = 
0,384yang berarti setiap kenaikan variabel kualitas produk sebesar 1 maka 
kepuasan pelanggan akan naik sebesar 0,384 dengan asumsi variabel yang lain 
tetap. Variabel kualitas pelayanan menghasilkan β2 = 0,204 yang berarti setiap 



Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen 

29 
 

ISSN :2407-2648  
E-ISSN :2407-263X 

 

Vol. 1 No. 2  Mei  2015 

kenaikan variabel kualitas pelayanan sebesar 1 maka kepuasan pelanggan akan 
naik sebesar 0,204 dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

 
Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur proporsi 
atau persentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien 
determinasi berkisar antara nol sampai satu (0≤ R2≤1). Jika R2 semakin besar 
(mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) 
adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan 
semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat dan demikian sebaliknya. 

Tabel 4 
Koefisien Determinasi (R2) 

 

Sumber: Pengolahan Data SPSS (2015) 
 
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, dapat dilihat nilai Adjusted 

R Square yang diperoleh sebesar 0,349. Untuk melihat besar pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi 
(KD) =  R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 34,9%. Angka tersebut 
menunjukkan bahwa sebesar 34,9% kepuasan pelanggan (variabel terikat) dapat 
dijelaskan oleh variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan. Sisanya sebesar 
65,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 
ini. 

 
D. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 
pengguna modem Smartfren fakultas ekonomi Universitas Medan Area dan 
pengolahan data yang diolah melalui bantuan SPSS maka diperoleh hasil 
penelitian sebagai berikut 
1. Berdasarkan tabel coefficient (hasil uji t), variabel  kualitas 

produkmempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Pengaruh ini sesuai dengan pengamatan, hasil wawancara dan 
hasil pengumpulan data melalui kuisoner yang telah dilakukan peneliti 
dimana mahasiswa-mahasiswi fakultas ekonomi Universitas Medan Area 
yang merupakan pengguna modem Smartfren tipe AC682 merasa sangat 
tidak puas saat menggunakan modem sebab modem Smartfren tidak 
memiliki daya tahan yang baik (modem cepat panas) serta jaringan dan 
kecepatan data modem Smartfren tidak pernah stabil. 

2. Berdasarkan tabel coefficient (hasil uji t), variabel kualitas pelayanantidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan.Pengaruh ini sesuai dengan hasil pengamatan peneliti dimana 
pelanggan modem Smartfren tipe AC682 khususnya mahasiswa-mahasiswi 

Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .611a .374 .349 2.071 
a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Kualitas_Produk 
b. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 



Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen 

30 
 

ISSN :2407-2648  
E-ISSN :2407-263X 

 

Vol. 1 No. 2  Mei  2015 

fakultas ekonomi tidak pernah mendapatkan pelayanan serta tanggapan yang 
baik atas masalah-masalah yang disampaikan pelanggan kepada customer 
service. 

3. Berdasarkan tabel anova, hasil uji F untuk variabel kualitas produk dan 
kualitas pelayanan diperoleh nilai Fhitung>Ft abel. Sehingga dapat dinyatakan 
bahwa, variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
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