
PENGARUH KUALITAS PRODUK, BRAND IMAGE TELKOMSEL 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (STUDI PADA MAHASISWA/I FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG) 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Yesi Nopriani 

NIM: 13190306 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah  

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  

Sarjana Ekonomi (SE) 

 

 

PALEMBANG 

2017 







iii 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

َماِمْن َمْو لُْوٍد ااِلَ يُْولَُد َعلَى اْلفِْطَر ِة فَاَبََوا هُ يَُهوِّ َدا نِِه 

َسا نِِه )رو ا ه  َرا نِِه اَْو يَُمجِّ البخارى(اَْويُنَصِّ  
 

“Tidaklah anak yang dilahirkan itu, kecuali telah membawa fitrah beragama 
(perasaan percaya kepada Allah), maka kedua orang tuanya lah yang 

menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi”. (H.R Bukhari) 

               

“Nūn. Demi pena dan apa yang dituliskannya”(Q.S Al-Qalaam:1) 

 

 

 Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah 
tertuang dari lubuk hati yang paling dalam. Penulis 
persembahkan skripsi ini kepada: 

 Ayahandaku (Ilhan) dan Ibunda (Ropi’ah) tercinta 
yang selalu memberikan doa dan restunya demi 
kebahagiaanku, keberhasilanku 

 Saudara-saudaraku (Ovi illiasyah,S.Pd.I, M 
robani,S.Pd.I, Izalna Sabda Ria, Een Intilah 
Mutiara dan Nadzua Maysari 

 Nenek ku (Zawiyah) tercinta serta keluarga besarku 
yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 

 Sahabatku (Lessy Yunistin Prahayu, Vina, Widia, 
Uci, Ema, Rany dan Reni) 

 Sahabat dan teman-temanku Eki 08 yang selalu 
mendukung dan membantu 

 Seseorang yang kucintai karena Allah swt 

 Mahasiswa Eki angkatan 2013 
Almamater yang aku banggakan 

 



iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini. 

 

Nama  : Yesi Nopriani 

NIM  : 13190306 

Jenjang : S1 Ekonomi Islam 

 

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau 

karya saya sendiri, kecualli pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. 

 

 

 

       Palembang,   Febuari 2017 

       Saya yang menyatakan, 

 

 

 

 

       Yesi Nopriani 

       NIM: 13190306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

NOTA DINAS 

 

       Kepada Yth. 

       Dekan Fakultas Ekonomi dan 

       Bisnis Islam 

       UIN Raden Fatah 

       Palembang  

 

 

Assalamu’alaiku wr. Wb 

 

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi 

terhadap naskah skripsi berjudul: 

 

PENGARUH KUALITAS PRODUK, BRAND IMAGE TELKOMSEL 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (STUDI PADA: MAHASISWA/I FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG) 

 

Yang ditulis oleh: 

 

 Nama  : Yesi Nopriani 

 NIM  : 13190306 

 Program : S1 Ekonomi Syariah 

 

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang munaqosyah ujian skripsi. 

 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb 

 

 

       Palembang,  Febuari 2017 

Pembimbing I,      Pembimbing II,  

 

 

 

 

 

Dinnul Alfian Akbar, SE,M.Si   Erdah Litriani,SE,.M.Ec.,Dev 

NIP. 197803272003121003    NIK. 1605061721 

 

 

 



vi 

 

ABSTRAK 

 

 Penelitian didasarkan pada kondisi persaingan bisnis industri 

telekomunikasi dari waktu ke waktu yang semakin luas, sehingga perusahaan 

harus membuka strategi baru dalam mempertahankan bisnisnya hingga meraih 

pasar yang lebih luas. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini “Apakah 

Kualitas Produk, Brand Image Telkomsel berpengaruh terhadap Loyalitas 

Pelanggan dengan Kepuasan sebagi Variabel Moderating pada Mahasiswa/I 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang?”. Dalam 

penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan 

loyal atau puas (dimana pelanggan yang puas pasti loyal atau sebaliknya) terhadap 

produk Telkomsel pada mahasiswa/I yang menggunakan di fakultas ekonomi dan 

bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis pengaruh masing-masing variabel: kualitas produk (X1), brand 

image (X2), terhadap loyalitas pelanggan (Y1) dan kepuasan (Y2/Z)  sebagai 

variabel moderating. 

  Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan meyebarkan kuesioner 

terhadap 200 responden pelanggan Telkomsel di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan menggunakan metode Purposive 

Sampling untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel yang ada. 

Kemudian dilakukan analisis terhadap kuesioner meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas, analisis selanjutnya dengan metode Structural Equation Modelling 

(SEM)  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel moderating, variabel independen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap varaiabel dependen dan variabel denpende berpengaruh 

signifkan terhadap variabel moderating maka dapat dikatakan pelanggan yang 

puas dengan kualitas produk, brand image pasti loyal pada perusahaan. 

 

 

 

 Kata Kunci: Kualitas Produk, Brand Image, Loyalitas Pelanggan dan 

Kepuasan 
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Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A .  Konsonan Tunggal. 

Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 
Huruf Keterangan 

 Alief - Tidak dilambangkan ا

 - Ba>' B ب

 - Ta>' T ت

 S|a>' S| s dengan titik di atasnya ث 

 - Ji>m J ج 

 H{a>' H{ h dengan titik di atasnya ح

 - Kha>' Kh خ

 - Da>l D د

 Z|a>l Z| z dengan titik di atasnya ذ

 - Ra>' R ر

 - Za>' Z ز

 - Si>n S س

 - Syi>n Sy ش

  S{a>d S{ s dengan titik di bawahnya ص

 D{a>d D{ d dengan titik di bawahnya ض

 T{a>' T{ t dengan titik di bawahnya ط

 Z{a>' Z{ z dengan titik di bawahnya ظ

 Ain  ' Koma terbalik di atasnya'  ع

 - Gain G غ

 - Fa>' F ف

 - Qa>f Q ق

 -  Ka>f K ك

 - La>m L ل

 - Mi>m M م

 - Nu>n N ن

 - Wa>wu W و

 - Ha>' H ه

 Hamzah  ' Apostrof ء

 - Ya>' Y ي
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B .  Konsonan Rangkapan 

 Konsonan Rangkap, termasuk tanda Sya\d\ah, ditulis lengkap 

 ditulis Ah}madiyyah :  احمد ية

 

C .  Ta>’ Marbu>t}ah di akhiri Kata. 

1.  Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa     Indonesia 

 ditulis jama’ah : خم عة

2.   Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t. 

 ditulis ni’matullah :               ذعمةهللا

 ditulis zakatul-fit{ri :   زكالة الفطر

 

D .  Vokal Pendek. 

 Fathah dituliskan a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u 

 

E . Vokal Panjang. 

1.  a panjang ditulis a>,I panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-

masing dengan tanda (-) diatasnya 

2.  Fathah + ya>’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fetha + 

wa>wu mati ditulis au 

3.  

F .  Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof (‘( 

 ditulis a’antum :   ااذتم
 ditulis mu’annas : مودث

 

G . Kata Sandang Alief + La>m. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an : القر ان

2. Bila diikuti huruf samsyiyah, huruf I diganti dengan huruf samsyiyah yang 

mengikutinya 

 ditulis asy-syi’ah : الشيعة 

 

H . Huruf Besar 

 Penulisan huruf besar disesuaikan dengen EYD 

1. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat. 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

 ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul-Islam : شيخ االسالم

 

J . Lain-Lain. 

 Kata-kata yang sudah dibakukan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis 

sebagaimana dalam kamus tersebut. 

 



ix 

 

KATA PENGANTAR 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan petunjuk bimbingan dan 

kekuatan lahir dan bathin kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusun skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk, Brand Image 

Telkomsel Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Pelanggan 

Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada: Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang)”. Hanya dengan 

pertolonganNya lah penulis dapat melewati segala kesulitan, hambatan, rintangan 

dan godaan.  

 Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Besar Muhammad SAW, sang inspirator sejati menuju kebahagiaan 

dunia akhirat. 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bimbingan, 

dukungan dan saran pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu dengan setulus hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

hingga penyusunan skripsi ini selesai. Penulis sampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang. 

2. Ibu Dra. Qodariah Barkah, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan 

kemudahan untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

3. Bapak Candra Zaky Maulana, MM selaku Penasehat Akademik 

4. Bapak Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si selaku Pembimbing Utama yang 

telah memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 



x 

 

5. Ibu Erdah Litriani, SE,.M.Ec.,Dev selaku Pembimbing Kedua yang telah 

banyak memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang yang 

telah mendidik saya selama kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah merawat, mendidik, dan 

mencurahkan segala kasih sayangnya kepada penulis selama hayat. 

Semoga Allah swt mengampuni segala dosanya dan melimpahkan rahmat, 

karunia dan ridho-Nya kepada beliau berdua. 

8. Kepada adik- adikku tersayang yang telah memberikan semangat dan 

motivasi yang telah diberikan. 

9. Sahabat dan teman-temanku EKI 08 yang telah banyak memberi 

dukungan, semangat, bantuan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi. 

10. Seluruh pengarang buku, yang telah banyak membantu lewat tulisan- 

tulisannya. 

11. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memotivasi penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah. 

12. Yang tercinta agama dan almamaterku 

Terima kasih atas segala bantuan dan dorongan semangat kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan amal dan jasa baik mereka 

diterima oleh Allah swt dan di balas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. 

AMIN 

Mudah-mudahan pula skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis, dan 

bagi para pembaca yang budiman pada umumnya.    

 

       Palembang, Febuari 2017 

 

 

        Yesi Nopriani 

          13190306 

 



xi 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ………………………………………………...... i 

HALAMAN MOTTO………………………………………………… ii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN…….……………………. iii 

NOTA DINAS……………………………………..…………………... iv 

ABSTRAK…………………………………………………………….. v 

PEDOMAN TRANSLITERASI……………………………………… vi 

KATA PENGANTAR……………………………………………….... viii 

DAFTAR ISI…………………………………………………………... ix 

DAFTAR TABEL…………………………………………………….. xiv 

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………. xv 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah………………………………..……. 1 

B. Rumusan Masalah…………………………………………… 8 

C. Batasan Masalah…………………………………………….. 8 

D. Tujuan Penelitian………………………………………......... 9 

E. Kontribusi Penelitian..……………………………….............. 10 

F. Sistematika Penulisan..………………………………………. 10 

 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori..……………………………………………. 12 

1. Pemasaran……………………………………………… 12 

2. Manejemen Pemasaran………………………………… 14 

3. Kualitas Produk………………………………………... 17 

4. Brand Image…………………………………………… 20 

5. Loyalitas Pelanggan……………….…………………… 21 



xii 

 

6. Kepuasan………………………………..……………… 24 

B. Penelitian Terdahulu…………………………...…………… 26 

C. Kerangka Berpikir…………………………...……………… 33 

D. Pengembangan Hiptesis……………………………………... 34 

1. Hubungan Kualitas Produk terhadap Kepuasan………... 34 

2. Hubungan Btand Image terhadap Kepuasan………….. 34 

3. Hubungan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelangga. 35 

4. Hubungan Brand Image terhadap Loyalitas Pelanggan.... 35 

5. Hubungan Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan.…… 35 

6. Hubungan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan 

dengan Variabel 

Moderating…………………………………………….... 36 

7. Hubungan Brand Image terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

Variabel Moderating……………………………….…… 36 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian…………………………….. ...…………… 38 

B. Desain Penelitian Lapangan………………...……………….. 38 

C. Sumber dan Jenis Data Penelitian…….................................... 39 

1. Sumber Data Penelitian…………………………………. 39 

2. Jenis Data Penelitian…………………………………….. 40 

D. Populasi dan Sample Penelitian…………………………….... 41 

E. Teknik Pengumpulan Data………........................................... 42 

F. Definsi Operasional Variabel Penelitian…………………….. 42 

G. Instrumen Penelitian…………………………………………. 44 

H. Teknik Analisis Data……………............................................ 47 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden.......................................................... 51 

B. Analisis Data………………………………………………… 55 

1. Deskripsi Data Penelitian………………………………... 55 

2. Uji Validitas……………………………………………… 56 

3. Uji Reliabilitas…………………………………………… 63 

C. Uji Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis…………… 64 

1. Analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA)………… 64 

2. Analisis Structural Equation Modelling (SEM)………... 81 

D. Pembahasan Hasil Penelitian….…………………………...... 84  

 



xiii 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan………………..…………………………………… 87 

B. Saran…………………………………………………………. 88 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

DAFTAR TABEL  

 

Tabel 1.1 :Ringkasan Research Gap Pengaruh Kualitas Produk terhadap  

   Loyalitas Pelanggan, hlm. 4 

Tabel 1.2 :Ringkasan Research Gap Pengaruh Brand Image terhadap  

   Loyalitas Pelanggan, hlm. 5 

Tabel 1.3 :Ringkasan Research Gap Pengaruh Kualitas Produk terhadap  

   Kepuasan, hlm. 5 

Tabel 1.4 :Ringkasan Research Gap Pengaruh Kualitas Produk terhadap  

   Kepuasan, hlm. 6 

Tabel 1.5 :Ringkasan Research Gap Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas  

   Pelanggan, hlm. 6 

Tabel 2.1 :Ringkasan Penelitian Terdahulu, hlm. 30 

Tabel 3.1 :Definisi Operasional Variabel, hlm. 43 

Tabel 4.1 :Karakteristik Responden Menurut Usia, hlm. 51 

Tabel 4.2 :Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin, hlm. 52 

Tabel 4.3 :Karakteristik Responden Menurut Status Pernikahan, hlm. 53 

Tabel 4.4  :Karakteristik Responden Menurut Semester Terakhir, hlm. 53 

Tabel 4.5 :Karakteristik Responden Menurut Lamanya Menjadi Pelanggan  

   Telkomsel, hlm. 54 

Tabel 4.6 :Karakteristik Responden MenurutUang Saku Perbulan  

   Mahasiswa/I, hlm. 55 

Tabel 4.7 :Uji Validitas untuk Variabel Kualitas Produk, hlm. 56 

Tabel 4.8 :Uji Validitas ulang untuk Variabel Kualitas Produk, hlm. 57 

Tabel 4.9 :Uji Validitas untuk Variabel Brand Image, hlm. 59 

Tabel 4.10 :Uji Validitas ulang untuk Variabel Brand Image, hlm. 60 

Tabel 4.11 :Uji Validitas untuk Variabel Loyalitas Pelanggan, hlm. 61 

Tabel 4.12 :Uji Validitas untuk Variabel Moderaring Kepuasan, hlm. 62 

Tabel 4.13 :Tabel Uji Reliabilitas dengan nilai Cronbach’s Alpha >0,60,  

   hlm. 63 

Tabel 4.14 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_1 Eksogen, hlm. 66 



xv 

 

Tabel 4.15 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_2 Eksogen, hlm. 67 

Tabel 4.16 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_3 Eksogen, hlm. 69 

Tabel 4.17 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_4 Eksogen, hlm. 71 

Tabel 4.18 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_1 Endogen, hlm. 74 

Tabel 4.19 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_2 Endogen, hlm. 77 

Tabel 4.20 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_3 Endogen, hlm. 79 

Tabel 4.21 :Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk_4 Endogen, hlm. 81 

Tabel 4.22 :Hasil Pegujian Goodness of fit Tahap Awal, hlm. 82 

Tabel 4.23 :Hasil Pengujian Goodness of fit setelah Modifikasi, hlm. 84 

Tabel 4.24 Regression Weight dan Standardized Reggression Weight setelah  

  Modifikasi, hlm. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Berpikir, hlm. 34 

Gambar 4.1 : Model_1 Konstruk Eksogen, hlm. 65 

Gambar 4.2 : Model_2 Konstruk Eksogen, hlm. 68 

Gambar 4.3 : Model_3 Konstruk Eksogen, hlm. 70 

Gambar 4.4 : Model_4 Konstruk Eksogen, hlm. 72 

Gambar 4.5 : Model_1 Konstruk Endogen, hlm. 73 

Gambar 4.6 : Model_2 Konstruk Endogen, hlm. 76 

Gambar 4.7 : Model_3 Konstruk Endogen, hlm. 78 

Gambar 4.8 : Model_4 Konstruk Endogen, hlm. 80 

Gambar 4.9 : Model Sem Tahap Awal, hlm. 82 

Gambar 4.10 : Model SEM setelah Modifikasi, hlm. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Salah satu syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan agar dapat 

mencapai sukses dalam pesaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk 

menciptakan loyalitas dan mempertahankan pelanggan. Agar tujuan tercapai, 

setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan 

jasa yang diinginkan konsumen  dengan kualitas produk yang pantas. Setiap 

perusahaan harus mampu memahami keinginan dan kebutuhan para konsumen.
1
 

 Seiring dengan meningkatnya pengguna telepon seluler dari semua 

kalangan karena keterjangkaunya harga yang ditawarkan, membuat pengaruh pada 

perusahaan operator menggenai loyalitasan pelanggan pada perusahaan 

disebabkan oleh harga murah namun beberapa dari pelanggan rela membayar 

dengan harga berbeda sesuai denggan kulitas produk yang ditawarkan, kualitas 

produk juga sangat mempengaruhi dalam keputusan pembeli suatu produk. 

 Konsumen lebih suka menganalisa terlebih dahulu sebelum membeli 

produk dengan alasan agar kepuasan mereka lebih terpenuhi namum citra merek 

(brand image) yang kuat mempunyai alternatif untuk bersaing pada tingkat 

                                                           
 

1
 Tjiptono F, “Strategi Pemasaran Edisi ketiga”,(Yogyakarta,Penerbit Andi,2008)., hlm 

45   



2 
 

kualitas dan spesifikasi produk, citra merek juga dapat menjadi magnet yang kuat 

dalam pesaingan untuk memperebutkan dan memenangkan pasar konsumen.
2
 

 Citra (Brand) sebagai seperangkat keyakinan, ide dan kesen yang dimiliki 

seseorang terhadap suatu objek. Telkomsel merupakan salah satu perusahaan 

operator yang memiliki citra merek (Brand image) yang hampir seluruh orang 

mengetahui kualitas yang di berikan Telkomsel kepada pelanggan. Suatu kesan 

yang baik sangat mempengaruhi kepuasaaan pelanggan untuk melakukan 

pembelian berulang-ulang maka dapat kita pahami konsumen cenderung membeli 

barang yang telah memiliki citra merek (Brand image).
3
 

 Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas kinerja 

produk atau jasa dalam memenuhi harapannya, karena memberi kepuasan kepada 

pelanggan sama artinya dengan mempertahankan bahkan meningkatkan usaha 

dari perusahaan itu sendiri. Dengan memberi kepuasan kepada pelanggan maka 

pelanggan cenderung menjadi loyal, dan bahkan mengajak orang lain untuk 

menggunakan produk atau jasa yang telah memberi kepuasan kepadanya. Namun 

kenyatannya pelanggan tidak selalu terpuaskan dengan apa yang telah dilakukan 

perusahaan tetapi paling tidak perusahaan telah berusaha.
4
 

 Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, sebagai perusahan yang 

bergerak di bidang jasa, Telkomsel meluncurkan program TELKOMSEL Siaga. 

Hal ini dikarenakan terjadinya peningkatkan traffic. (lalu lintas) komunikasi dari 

                                                           
 

2
 Tabhita Ratna Prasastiningtyas, ”Pengaruh Citra Merek Kualitas Produk dan harga 

terhadap Keputusan Pembelian Kartu Seluluer”, 

https://ejournal.stiesia.ac.id/jirm/article/viewFile/1599/1563.(diakses, 12 Januari 2017) 

 
3
 Ibid., Pengaruh Citra Merek Kualitas Produk dan harga terhadap Keputusan Pembelian 

Kartu Seluluer., hlm 2  
 

4
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, “Manajemen Pemasaran Jilid I ed.12”, (Jakarta; 

PT Indek, 2007)., hlm: 78 

https://ejournal.stiesia.ac.id/jirm/article/viewFile/1599/1563.(diakses
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konsumen saat lebaran. Peningkatan data traffic di periode lebaran salah satunya 

disebabkan karena semakin banyak pelanggan Telkomsel yang mengucapkan 

“Selamat Hari Raya dan Mohon Maaf Lahir Batin” melalui akses video streaming 

atau jejaring sosial, misalnya Facebook dan Twitter. Di samping itu, pemanfaatan 

layanan BlackBerry Telkomsel yang mencakup aplikasi chatting, browsing, dan 

jejaring sosial juga meningkat hingga 2,3 Gbps, dibandingkan hari normal yang 

mencapai 1,9 Gbps “Berkat semua persiapan peningkatan kapasitas dan kualitas 

jaringan yang kami lakukan, tahun ini  lalu lintas data, voice, dan SMS di periode 

lebaran terasa lancar sehingga pelanggan dapat berkomunikasi dengan nyaman 

tanpa banyak terjadi gangguan. Hal ini membuktikan bahwa upaya Telkomsel 

dalam menghadirkan layanan berkualitas, baik dan sisi jaringan maupun layanan.
5
 

 Telkomsel merupakan kartu seluler yang menduduki peringkat pertama 

dilihat dari perolehan Top Brand Index 2014 yaitu pada kategori simcard gsm 

prabayar, simcard gsm prabayar dan provider layanan internet. Telkomsel dalam 

website resminya menjelaskan bahwa jumlah pelanggannya hingga kuartal ketiga 

2014 sebanyak 139,3 juta. Jumlah tersebut naik 8,9 persen dibanding periode yang 

sama tahun lalu. Dari total jumlah pelanggan, sebanyak 46 persen atau 63,5 juta di 

antaranya merupakan pelanggan data. Sedangkan 35,4 juta lainnya adalah 

pengguna telepon pintar.
6
 

                                                           
 

5
 Rambat Lupiyoadi, “Manajemen Pemasaran Jasa berbasis kompetensi”, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 15 

 
6
 Ayu nirmala putrid, “analisa corporate credibility terhadap purchase intention telkomsel 

4G-LTE dengan attitude toward the advertising dan attitude toward sebagai variabel intervening”, 

Jurnal manajemen pemasaran,9 no.1:8. http://jurnalpemasaran 

.petra.ac.id/index.php?/mat/article/view/19372/18837. (diakses, 16 september 2016)  
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 Para pengguna Telkomsel mencakup semua orang terutama dikalangan 

anak muda hal ini membuktikan bahwa kualitas produk, kualitas mencerminkan 

kemampuan produk untuk menjalankan tugas yang mencakup daya tahan, 

kehandalan, kemajuan dan kualitas produk Telkomsel yang tetap ada jaringan 

pada saat hari raya lebaran dan musim hujan. Citra merek Telkomsel yang 

terkenal dengan jaringan mencakup ke semua daerah terpincil secara langsung 

mengangkat citra merek (Brand Image) di kalangan muda yang hobi tarveling 

atau berpergian jauh. Beberapa konsumen dapat menjadi loyal karena dipengaruhi 

oleh kepuasan selama memakai suatu produk, tetapi ada konsumen yang dapat 

menjadi loyal karena dipengaruhi oleh reputasi citra merek (brand image). 

Tabel: 1.1 

Ringkasan Research Gap Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan 

Research Gap Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan hasil 

penelitian pengaruh 

kualitas Produk terhadap 

Loyalitas pelanggan 

Signifikan 

Positif 

1. Sutrisni 

2. Made Firma P 

3. Fatati nuriya  

4. Deni irawan  

dan Edwin 

japarianto  

Bepengaruh 

secara tidak 

langsung  

1. Putu ayu yulia 

pusparani  

2. Cintya 

damayanti 

 Sumber: dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

 Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa hasil penenlitian megenai pengaruh 

Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan masih memberikan hasil yang 

berbeda, karena adanya perbeda mengenai hasil  maka dilakukan kembali 

penenlitian lebih lanjut dengan harapan untuk menerangkan hubungan kualitas 

produk dengan loyalitas pelanggan lama maupun baru. Atas perbedan yang penah 



5 
 

terjadi sebelumnya  diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan untuk 

pengaruh yang terjadi antara kualitas produk terhadap loyalitas 

Tabel: 1.2 

Ringkasan Research Gap Pengaruh Brand Image terhadap Loyalitas Pelanggan 

Research Gap Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh Brand Image 

terhadap Loyalitas 

pelanggan 

Signifikan Positif 1. Sutanto  

2. Aida  

3. Cynta 

Damayanti  

Berpengaruh 

secara tidak 

langsung 

1. David  

 Sumber: dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

 Berdasarkan tabel 1.2 Penelitian Sutanto (2011) mengemukakan bahwa 

reputasi merek berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen, penenlitian Aida 

(2014) brand awareness mempunyai pengaruh terhadap variabel kepuasan 

pelanggan bahwa semakin tinggi kesadaraan merek yang dimiliki pelanggan maka 

tingkat kepuasan pelanggan makin tinggi. Maka peneliti dapat membayangkan 

hasil yang akan terjadi biar pun tidak sesuai dengan kenyatan pada akhir 

penenlitian. 

Tabel: 1.3 

Ringkasan Research Gap Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Research Gap Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh kualitas 

Produk terhadap 

Kepuasan 

Signifikan Positif 1. Sutrisni 

2. Citra suci 

mantauv  

3. Made Firma P 

4. Fatati nuriya 

5. Deni irawan  

dan Edwin 

japarianto 

Bepengaruh 

secara tidak 

1. Putu ayu yulia 

pusparani  

2. Cintya 
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langsung  damayanti 

 Sumber: dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

 Berdasarakan research gap diatas menghasilkan penelitian yng signifikan 

dan perngaruh positif dalam kualitas produk terhadap kepuasan, semakin banyak 

penelitian yang menyatakan pengaruh signifikan dan positif membuat peneliti 

untuk membuktikan kebenar dari research gap yang dikumpulkan. 

Tabel: 1.4 

Ringkasan Research Gap Pengaruh Brand Image terhadap Kepuasan 

Research Gap Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh brand image 

terhadap kepuasan 

Signifikan Positif 1. Sutrisni 

2. Citra suci  

3. Made Firma P  

4. Fatati nuriya 

5. Deni irawan  

dan Edwin 

japarianto 

Bepengaruh 

secara tidak 

langsung  

1. Putu ayu yulia 

pusparani  

2. Cintya 

damayanti 

 Sumber: dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

 Berdasarkan research gap menunjukkan bahwa penelitian terdahulu 

banyak menyatak pengaruh positif dan signifikan, dan hasil diatas juga 

menunjukkan penelitian yang secara langsung tidak berpengaruh, maka dalam 

penelitian mendapatkan gambar yang akan dibuktikan dalam penelitian baik 

berpengaruh positif dan signifikan maupun berpengaruh secara tidak langsung. 

Tabel: 1.5 

Ringkasan Research Gap Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Research Gap Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan hasil 

penelitian pengaruh 

Kepuasan   terhadap 

Signifikan Positif 

variabel 

intervening 

1. David dan 

Hartono  

2. Cynta 

damayanti 

3. Citra suci 
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Loyalitas pelanggan mantauv  

Berpengaruh 

positif variabel 

moderating 

1. Winny koes 

2. Aisyatul 

munawaroh  

3. Diah 

dharmayanti 

 Sumber: dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2017 

 Dalam tabel 1.5 penelitian David dan Hartono (2013) berdasarkan hasil 

penenlitian kepuasan konsumen berpengaruh signifikat terhadap loyalitas 

konsumen atau dengan adanya kepuasan sebagai variabel intervening secara 

langsung berpengaruh signifikat terhadap loyalitas. Pada penelitian Winny (2013) 

bahwa kepuasan merupakan moderating antara pelayanan prima dengan loyalitas 

berpengaruh positif karena semakin tinggi kepuasaan pelanggan memperkuat 

hubungan dari pelayanan prima terhadap ke loyalitasan pelanggan. 

 Sebagaimana yang telah diuraikan, Telkomsel sudah memenuhi salah satu 

kunci sukses sebagai perusahaan jasa dalam memperbarui jasa yang ditawarkan 

dengan mengadaptasi sesuai kebutuhan pelanggan atau konsumen, sejalan dengan 

hal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang menyebabkan pelanggan 

tetap setia pada produk atau jasa Telkomsel meskipun kemajuan teknologi terus 

meningkat.dari fenomena tersebut penulis bercita-cita untuk memunculkan suatu 

gagasan baru yang dapat memberikan arah tentang kualitas produk, brand image, 

kepuasaan dan loyalitas pelanggan, paling tidak untuk penulis sendiri penggalian 

ini dituangkan oleh penulis dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: 

“PENGARUH KUALITAS PRODUK, BRAND IMAGE TELKOMSEL 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DENGAN KEPUASAN 

PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA: 
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MAHASISWA/I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN 

RADEN FATAH PALEMBANG)” 

 

B. Rumusan Masalah  

 Dari uraian yang penulis kemukakan diatas maka masalah yang akan 

dibahas dalam proposal ini adalah: 

1. Bagaimana kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? 

2. Bagaimana brand image Telkomsel berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan?  

3. Bagaimana kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

4. Bagaimana brand image Telkomsel berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan? 

5. Bagaimana kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan? 

6. Bagaimana kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan? 

7. Bagaimana Brand image Telkomsel berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan? 

 

C. Batasan Masalah  

 Penentuan suatu batasan penelitian dilakukan untuk menyederhanakan 

ruang lingkup masalah penelitian dan terfokus pada pokok permasalahan yang 

dibahas agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam 



9 
 

menginterpretasikan hasil penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini, 

hanya pada konsumen Telkomsel dengan mahasiswa/I fakultas ekonomi dan 

bisnis islam UIN Raden Fatah Palembang sebagai kuesioner atau responen. 

Variabel independent: kualitas produk (X1) dan brand image (X2), variabel 

dependent: loyalitas pelanggan (Y1), variabel moderating: kepuasan (Y2/Z) 

karena pada masa 4G-LTE perusahan Telkomsel harus mampu bersaing di dunia 

bisnis operator. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan 

2. Untuk menganalisis pengaruh brand image Telkomsel berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan  

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan 

4. Untuk menganalisis pengaruh brand image Telkomsel berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan 

6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk pada loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan 
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7. Untuk menganalisis pengaruh Brand image Telkomsel pada loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan 

 

E. Kontribusi Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang 

dapat dipetik diantaranya adalah: 

1. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran tentang kualitas produk 

dan brand image Telkomsel sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan 

bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan pada perusahan Telkomsel 

dalam menjaga kepuasan dan loyalitas pelanggan sehingga perusahaan 

bisa manjaga dan meingkatkan mutu perusahan dalam dunia bisnis. 

2. Secara teoritis, penulis mengharapkan dari hasil penenlitian ini dapat 

bermanfaat, menambah ilmu dan  penenlitian ini dapat dijadikan  referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi penulis sendiri, hasil pennelitian ini dapat menambah wawasan, 

pengetahuan serta pengalaman dalam bidang penenlitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan isi dari skripsi 

ini, maka disusunlah pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUN 

Berisikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kontribusi penelitian, dan sistematis penulisaan  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan di bahas tentang teori-teori yang bersangkutan dalam 

penulisan, hasil penelitian terdahulu, konsep berpikir, pengembangan teori 

dan pengembangan Hipotesis 

BAB III OBJEK & METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas objek atau tempat, cara mengenai kerangka 

pemikiran, metode, jenis data yang digunakan sumber data, pengumpulan 

data dan teknik pengambilan sample 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Akan diuraikan obyek penelitian, analisi data dan pembahasaan dari 

variabel dependen dengan independen dan variabel monerating hingga 

penjelasaan dari data hasil SEM (Structural Equation Modeling), dan hasil 

pengujian Hipotesis 

BAB V PENUTUP 

Sebagai bab terakhir berisikan tentang kesimpulan dari penulisan, saran 

yang membangun untuk penelitian selanjutnya dan kekurangan atau 

keterbatasan dalam melakukan penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A.   Landasan Teori  

1. Pemasaran  

 Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manejerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keingian mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. atau kegiatan 

manusia dalam hubungannya dengan pasar untuk mewujudkan transaksi jual beli 

yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia pada hubungan 

antara organisasi dan konsumen yaitu pelanggan dengan demikian pengolahan 

dari hubungan dengan pelanggan menjadi bagian utama dalam displin 

pemasaran.
7
 

 Dunia bisnis tak terlepas dari pasar, memasarkan dan pemasaran untuk itu 

beberapa pendapat mengenai pengertian pemasaaran oleh para ahli ekonomi: 

Pengertian pemasaran menurut “Satu fungsi organisasi dan seperangkat proses 

untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada pelanggan 

dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi 

dan para pemilik sahamnya”. 

Pemasaran adalah proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

                                                           
 

7
 Daryanto, sari  kuliah  manajemen pemasaran,(Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani 

Sejahtera,2011), hlm.1-5 
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menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain.
8
 

  Pada definsi ini titik berat diletakkan pada usaha penyesuaian antara 

produksi dan konsumsi, pentingnya usaha memproduksi serta menjual barang dan 

jasa dalam rangka usaha memenuhi konsumen  “proses menejerial, melalui apa, 

produk disesuaikan dengan pasar dan dipengerahui pengliatan hak milik”. (the 

managerial process by wich products are matcted with markes and through which 

transfers of ownership are affected).
9
 Pemasaran bagi sebuah usaha adalah jatung 

karena setiap orang berusaha untuk melakukan proses pemasaaran sebaik 

mungkin maka tidak jarang akan timbul persaingan yang ketat. Pemasaran adalah 

arahan kegiatan manusia atau kelompok usah untuk pemuasan keinginan dan 

pemenuhan kebutuhan lewat satu proses pertukaran adapun pemasaran merupakan 

sebuah kegiatan usaha yang mengarahkan laju alir barang dan jasa dari produsen 

kepada konsumen atau siapapun yang memakainya.
10

 

 Dalam perkembangan ilmu pemasaran terus mengalami kemajuan pesat 

dengan kajian pemasaran jasa yang telah berkembang diberbagai belahan dunia, 

adapu pemasaran yakni suatu fugsi organisasi dan sekumpulan proses untuk 

menciptakan,mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai kepada pelanggan 

serta mengelola hubungan dengan pelanggan yang kesemuanya dapat memberikan 

manfaat bagi organisasi dan para stakeholder. Beberapa ahli pemasaran 

                                                           
 

8
 Sutrisni, “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Desain Produk, 

Harga dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan Indosat IM3 pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Diponerogo Semarang”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponerogo, 2010),  hlm.19 

 
9
 Winardi, marketing dan perilaku konsumen,(Bandung:Mandar maju,1991),  hlm.2 

 
10

 Adi Nugroho,tata terampil manajemen, (Surabaya: INDAH Surabaya,1995),  hlm.42 
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mengemukakan pengertian jasa (service) seperti yang diuraikan dalam definsi 

pengertian jasa adalah “A service is any act or performance that one party can 

offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership 

of anything. Its production may not be tied to a physical product”. Jadi pemasaran 

jasa adalah bagian dari system jasa keseluruhan dimana perusahaan tersebut 

memiliki sebuah bentuk kontrak dengan pelangganya, mulai dari pengiklanan 

hingga penagihan, hal itu mencakup kontak yang dilakukan pada saat penyerahan 

jasa.
11

 

 Jadi pemasaran (marketing) adalah proses di mana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan 

pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya. 

 

2. Manajemen Pemasaran 

 Mengingat marketing merupakan sebuah proses maka dapat dikatakan 

bahwa manajemem pemasaraan merupakan proses pemasaaran. Manajemen 

pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi dan pengwasan program 

yang dirancang dengan tujuan untuk menimbulkan pertukaran yang dinginkan 

dengan pasar yang menjadi tujuan, guna mencapai sasaran organisatorik. Jadi, 

perpaduan fungsi pokok manajemen dan marketing menghasilkan bidang 

manajemen pemasaran adalah proses pengambilan keputusan, perencanaan, 

                                                           
 

11
 Muhammad Adam, manajemen pemasaran jasa, (Bandung: alfabeta, 2015), hlm. 2-3 
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pengawasan aspek-aspek pemasaran sesuatu perusahaan sehubungan dengan 

konsep pemasaran, di dalam sistem pemasaran.
12

  

 Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran didasarkan pada pandangan 

dari luar ke dalam. Konsep ini diawali dengan mendefinisikan pasar yang jelas 

berfokus pada kebutuhan pelanggan, memadukan semua sistem kegiatan yang 

akan memengaruhi pelanggan dan menghasilkan laba melalui pemuasan 

pelanggan. Konsep pemasaran bersandar pada empat pilar utama.
13

 

1. Pasar sasaran tidak ada perusahan yang dapat beroperasi disemua pasar dan 

memuaskan semua kebutuhan dan juga tidak ada yang dapat beroperasi 

dengan baik dalam pasar yang luas, sehingga jika suatu perusahaan itu ingin 

berhasil maka ia harus dapat mendefinisikan pasar sasaran meraka dengan 

cermat dan menyiapkan program pemasaran. 

2. Kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak 

selalu merupakan tugas yang sederhana dikarekan beberapa pelanggan itu 

memiliki kebutuhan sendiri yang tidak mereka sadari atau mereka tidak dapat 

mengutarakan kebutuhan - kebutuhan ini 

3. Kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak 

selalu merupakan tugas yang sederhana dikarekan beberapa pelanggan itu 

memiliki kebutuhan sendiri yang tidak mereka sadari atau mereka tidak dapat 

mengutarakan kebutuhan - kebutuhan ini. 

                                                           
 

12
 Ibid., Winardi, marketing dan perilaku konsumen, hlm. 6-7 

 
13

 A Buchori, “Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa”, (Bandung: PT Alfabeta, 

2006)., hlm. 35 
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 Pemasaran internal (internal marketing), yaitu pekerjaan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk melatih dan memotivasi para karyawan agar melayani 

konsumen dengan baik. Manajemen juga memberikan penghargaan dan 

pengakuan yang sepadaan dan manusiawi. Aspek ini memberikan motivasi, moral 

kerja, rasa bangga, loyalitas dan rasa ‘memiliki’ setiap orang dalam organisasi, 

yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan bagi 

pelanggan yang dilayani. Pemasaran ekstrenal (external marketing), yaitu 

pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan, menetapkan harga, 

mendistribusikan, dan mempromosikan jasa kepada konsumen. Bila ini bisa 

dilakukan dengan baik, maka pelanggan akan ‘terikat’ dengan perusahaan, 

sehingga laba jangka panjang bisa terjamin. Untuk dapat menetapkan bauran jasa 

maka diperlukan konsep pemasaran jasa, yaitu: mengetahui keinginan konsumen 

dan mengetahui keuntungan dari produk yang ditawarkan.
14

 

 Untuk keberhasilan perusahaan, semua kegiatan pemasaran dilakukan 

harus diarahkan untuk memberikan kepuasan bagipemenuhan kebutuhan dan 

keinginan langganan/konsumen, sebagai sasaran pemasaran. Seperti diketahui, 

kebutuhan  dan keinginan langganan/konsumen mempunyai keanekaragaman 

serta mempunyai banyak tingkatan. Dalam melaksanakan konsep pemasaran, 

perusahan berorientasi kepada konsumen tidaklah semata-mata berusaha 

memenuhi kebutuhan dan keinginan langganan pada tingkat keuntungan.
15

   

 

 

                                                           
 

14
 Ibid., Muhammad Adam, manajemen pemasaran jasa, hlm. 24 

 
15

 sofjan Assauri, manajemen pemasaran, (Jakarta,PT grafindo persada,2010),  hlm.80   
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3. Kualitas Produk 

 Mendefinisikan kualitas berdasarkan penciptaan nilai dan kepuasan 

pelanggan menurut perkumpulan Amerika untuk kualitas (The American Socienty 

foe Quality) mendefinsikan kualitas sebagai bebas dari kerusakan atau 

karaktreristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Siemana juga 

mendefinsikan kualitas adalah ketika pelanggan kita kembali dan produk kita 

tidak kembali.
16

 

 Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sangat kuat didasari oleh faktor 

kualitas jasa, dimana kualitas produk (jasa) adalah sejauh mana produk (jasa) 

memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. Kualitas menurut ISO 9000 adalah “degree 

to which a set of inherent characteristic fulfils requirements (derajat yang dicapai 

oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan)” jadi kualitas 

sebagaimana perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh 

mana keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan.
17

 

 Dalam mendefinisikan kualitas produk, ada lima pakar utama dalam 

manajemen mutu terpadu yang saling berbeda pendapat menurut Crosby  kualitas 

adalah conformance to requirement,yaitu sesuai dengan yang disyaratkan  atau 

distandarkan. Suato produk memilki kualitas sesuai dengan standar kualitas yang 

telah ditentukan,standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi, dan 

produk jadi. Maka feigenbaum mendefinisikan kualitas adalah kepusaaan 
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 Philip Kotler dan Gary Armstrong, “prinsip-prinsip pemasaran edisi 12 jilid 1”, 

(Jakarta, Penerbit Erlangga, 2006)., hlm. 273 
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 Yazid, “Pemasaran Jasa: Konsep dan implementasi”, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 
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pelanggan sepenuhnya (full customer stisfactin), suatu produk dikatakan 

berkualitas apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. 

Yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk
18

 

 menurut Juran kualitas produk adalak kecocokan penggunaan produk 

(fitness foe use) untuk memenuhi kebutuhan dan  kepuasan pelanggan. 

 Perusahaan tertentu menetapkan sasaran dalam mencapai kualitas produk 

di pasar upaya dilakukan demi meningkatkan mutu kualitas produk yang bagus 

namun dalam pembiayaan kulitas produk berdampak pada biaya produksi, produk 

bisa berupa barang berwujud namun bisa pula tidak berwujud, produk merupakan 

efsensi dari segala yang ditawarkan berseta pelengkapnya untuk mencukupi 

kebutuhan pembelinya secara subyektif. Definisi menurut Kotler bahwa produk 

adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi 

kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, orang, 

tempat, organisasi dan gagasan.
19

 

 Setelah memahami kualitas/kualitas produk, maka harus dipahami delapan 

dimensi kualitas produk yaitu: Performance Kinerja (performance), keandalan 

(reliability), Features, keistimewaan tambahan (features), Conformance, 

kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), Durability, daya 

tahan (durability), Serviceability, (service ability), Aesthethics yaitu keindahan 

produk terhadap panca indera, Customer perceived quality, kualitas yang 

dipersepsikan (perceived quality).
20
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a. Kinerja (performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti yang di 

beli 

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yakni karakteristik sekunder 

atau pelengkap. 

c. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kegagalan 

atau kerusakan dalam penggunaannya 

d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications), yaitu sejauh 

mana karakteristik desain operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

e. Daya tahan (durability) yang berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. 

f. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, dan kemudahan 

penggunaab, serta penanganan keluhan yang memuaskan 

g. Estetika, yakni daya tarik produk oleh panca indera 

h. Kualitas yang dipersepsikan, yakni citra dan reputasi produk serta tanggung 

jawab perusahaan terhadapnya. 

 Kualitas mempunyai dampak langsung pada kinerja produk atau jasa oleh karena 

itu, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan dalam artian sempit 

kualitas produk (product quality) adalah salah satu sarana positioning utama pemasaran 

atau Kualitas produk merupakan karakteristik produk atau jasa yang berganyung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplikasikan.
21
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4. Brand Image 

 Dalam era informasi sekarang ini, dimana konsumen dijejali dengan 

berbagai produk dari berbagai perusahaan dengan nama atau merek produk 

perusahaan tersebut, khususnya produk jasa dalam jumlah banyak melalui media 

untuk memperkenalkan. Konsep Branding begitu kuat hingga kita sekarang 

menerapkan pada produk bahkan pada manusia, apa itu merek sebenernya. hal 

tersebut merupakan keputusan pemberian merek “nama, istilah, symbol, atau 

disain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual dan 

untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing.
22

 

 Merek perusahaan (company brand) atau merek yang dikembangkan oleh 

perusahaan pembuat produk adalah tipe merek yang utama dalam jasa. Ada 

anggapan bahwa dalam jangka panjang, merek perusahaan akan menjadi 

diskriminator utama dan pilihan konsumen akan lebih bergantung pada 

perusahaan atau personel di balik merek produk daripada evaluasi manfaat 

fungsional produk.
23

 Menurut Aaker, ekuitas merek akan semakin tinggi seiring 

tingginya dimensi-dimensi dari ekuitas merek tersebut adalah: 

a. Kesadaran nama merek (brand name awareness) 

b. Kesetiaan merek (brand loyalty) 

c. Kesan kualitas (perceived quality) 

d. Asosiasi-asosiasi merek (brand associations) 
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 Rambat Lupiyoadi, “Manajemen Pemasaran Jasa berbasis kompetensi”, (Jakarta: 
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e. Asset lainnya seperti hak paten, stempel dagang, saluran distribusi, dan lain-

lain. 

 

5. Loyalitas Pelanggan 

 Pelanggan loyal menjadi tumpuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran 

dalam pemasaran strategi, karena itu walaupun terdapat banyak perusahaan yang 

terus berupaya untuk mengejar atau mengakusisi pelanggan baru, tetapi yang lebih 

penting adalah pelanggan yang loyal. loyalitas adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, 

meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku.
24

 

 Untuk menemukan dan membangun sistem manajemen yang mampu 

menurut oliver loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-

usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.
25

  

 loyalitas pelanggan (customer loyalty) dalam konteks pemasaran jasa, 

Tjiptono, sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau janji untuk memegang 

teguh komitmen yang mendasari keberlanjutan relasi, dan biasanya tercermin 

                                                           

 
24

David Harianto dan Dr. Hartono Subagio, analisa pengaruh kualitas pelayanan, Brand 
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dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa yang sama atas dasar dedikasi 

maupun kendala pragmatis.
26

 

 Menurut Griffin “loyalty is defined as non random purchase expressed 

over time by some decision making unit” berdasarkan definsi bahwa loyalitas 

lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan 

yang dipilih.
27

 

 Pelanggan yang loyal merupakan aset penting perusahaan, hal ini dapat 

dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, sebagaimana diungkapkan Griffin. 

Karena pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases) 

b. Membeli diluar lini produk/jasa (Purchases across product and service lines) 

c. Merekomendasikan produk lain (Refes other) 

d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition). 

 Menurut Gramer dan Brown memberikan definisi mengenai loyalitas 

(loyalitas jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu deposisi 

atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya 

mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul 

kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari definsi yang disampaikan Gramer dan 
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Brown, konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang melakukan 

pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif terhadap penyedia 

jasa.
28

 

 Indikator dari loyalitas pelanggan menurut Philip Kotler dan Keller adalah 

Repeat Purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk), Retention (ketahanan 

terhadap pengaruh yang negative mengenai perusahaan, Referalls (merefensikan 

secara total esistensi perusahanan) dan menurut Hill menjelaskan bahwa tingkatan 

loyal terbagi enam tingkat yakni.
29

 

1. Suspect 

Bagian ini termasuk semua pembeli produk atau jasa dalam pemasaraan, jadi 

suspect adalah menyadari akan produk atau jasa perusahaan atau tidak 

mempunyai kecenderungan terhadap pembelian 

2. Prospects 

Pelanggan potensial yang mempunyai daya tarik terhadap perusahaan tetapi 

belum mengambil langkah untuk melakukan bisnis dengan perusahaan 

3. Customers 

Suatu tipe pembelian produk (walaupun dalam kategori ini termasuk beberapa 

pembelian ulang) yang tidak memiliki loyalitas pada perusahaan 
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4. Clinets  

Pembelian ulang yang menunjukkan loyalitas pada perusahaan tetapi lebih 

memiliki dorongan pasif dari pada aktif terhadap perusahaan 

5. Advocates  

Clinet yang memberikan dorongan yang positif pada perusahaan dengan 

merekomendasikannya kepada orang lain 

6. Partners  

Hubungan yang sangat erat antara konsumen dengan supplier yang keduanya 

saling memperlihatkan keuntungan. 

 

6. Kepuasan Pelanggan 

 Setiap perusahaan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan para 

pelanggan dan bekerja sama dengan pemasok baik itu pemasok internal maupun 

eksternal demi terciptanya kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Amstrong 

kepuasan pelanggan adalah tingkat keadaan perasaan seseorang yang merupakan 

hasil perbandingan antara penilaian kinerja atau hasil akhir produk dalam 

hubungannya dengan harapan maka konsumen akan merasa puas, namun 

sebaliknya jika kinerja tidak sesuai harapan maka pelanggan akan kecewa.
30

 

 Kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. Kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi purnabeli di mana alternative yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil yang sama atau melampaui harapan pelanggan 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi 
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harapan pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan suatu keadaan dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi pada suatu produk 

yang dikonsumsi. Proses mengetahui harapan pelanggan meliputi empat tahapan, 

yaitu: apa karakteristik produk yang dinginkan pelanggan, tingkat performa 

produk yang dibutuhkan, kepentingan relative dari setiap karakteristik produk, dan 

performa produksi saat sekarang.
31

 

 Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja produk (hasil) yang bisa dirasakan olehnya sesuai dengan 

harapannya metode-metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

dari pelanggan yakni: sistem keluhan saran, survey kepuasan pelanggan secara 

berkala dan ghost shopping atau mystery shopper.
32

 

 Ketika pelanggan merasa puas akan pelayanan yang didapatkan pada saat 

proses transaksi dan juga puas akan barang atau jasa yang mereka dapatkan, 

menyatakan kepuasan dan ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap 

ketidaksesuaian yang dirasakan, menurut kotler dan keller kepuasaan pelanggan 

adalah perasaan senang atau kekecewaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan harapannya. Menurut Garvin 

untuk mengevaluasi kepuasan terhadap produk antara lain:
33

 

a. Reliability, yakni kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan 

secara handal dan akrut. 
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b. Responsiveness, yakni keinginan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat kepada pelanggan 

c. Assurance, yakni pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki karyawan 

d. Empathy, yakni perhatian, pelayanan pribadi yang diberikan kepada 

pelanggan. 

e. Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, personalia, dan bahan 

tertulis. 

 

B. Penelitian Terdahulu  

 Berikut ini adalah beberapa literatur dan penelitian terdahulu tentang 

Kualitas Produk,  Brand Image, Kepuasan Pelanggan dan Loyallitas Pelanggan: 

1. Sutrisni (2010) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Kualitas 

Produk, Kualitas Pelayanan, Desain Produk, Harga dan Kepercayaan terhadap 

Loyalitas Pelanggan Indosat IM3 pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Diponegoro Semarang” berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelima variabel berpengaruh positif dan signifikan 

dimana kualitas produk, kualitas pelayanan, desain produk, harga dan 

Kepercayaan pada perusahaan indosat IM3 berpengaruh pada loyalitas 

pelanggan , maka perusahaan Indosat IM3 harus mampu lebih berinovasi agar 

pelanggan lebih loyalitas kepada produk tersebut. 

2. Citra Suci Mantauv (2014) “Pengaruh Brand Image dan Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian Mobil TOYOTA RUSH dengan Variabel 
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Intervening Kepuasan Konsumen” menyatakan setiap konsumen yang ingin 

membeli produk yakin mobil maka konsumen tersebut pasti akan melihat 

terlebih dahulu kualtas produk pada mobil baik dari segi mesin dan yang lain, 

tak jarang dari beberapa konsumen mencari brand image mobil yang ternama. 

Dan jika konsumen tersebut merasa puas maka secara langsung berpengaruh 

kepada konsumen selanjutnya untuk membeli produk Toyota Rush 

3. David Harianto dan Dr. Hartono Subagio (2013) “Analisa Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Brand Image dan Atmosfer terhadap Loyalitas Konsumen 

dengan Kepuasan Konsumen sebagai Variabel Intervening Konsumen Kedai 

Deja –Vu Surabaya” dari hasil penelitian analisis menggunakan Structural 

Equation Model (SEM) menyimpulkan bahwa kualitas layanan, brand image 

dan atmosfer yang dimiliki oleh Kedai Deja- vu Surabaya memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil lain menunjukkan bahwa 

kepuasan konsumen Kedai Deja-vu Surabaya memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Kedai Deja- vu Surabaya  

4.  Winny Koes Dzulkarnaen (2013) “Pengaruh Pelayanan Prima terhadap 

Loyalitas dan Kepuasan Sebagai Variabel Moderating” dari analisis Hasil 

Moderator Regression Analysis yaitu menunjukkan interaksi layanan prima 

dengan kepuasan pelangan lebih menerangkan variance loyalitas. Interaksi 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan variabel moderator 

antara layanan prima dengan loyalitas. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengaruh positif dari layanan prima terhadap loyalitas pelanggan sangat 

tinggi ketika kepuasan mereka juga tinggi. 
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5. Cintya Damayanti (2015) “Pengaruh Kualitas Produk dan Brand Image 

terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan konsumen Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Konsumen Produk “Supermi” di Kecamatan Genuk 

Semarang)” Hasil penelitian ini diperoleh dua persamaan analisis path yakni 

srmakin tinggi kualitas produk, dan Brand image maka akan mampu 

meningkatkan kepuasan konsumen dipasar, bagitu juga dengan luaias produk, 

brand image terhadap loyaliotas melalui keppuasan konsumen dimana 

kepuasan konsumen dapat memediasipengaruh kualitas produk dan brand 

image terhadap loyalitas pelanggan dipasar tersebut. 

6. Haidir Harun (2006) “Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Produk Telkom Flexi 

(Studi kasus PT Telekomunikasi Indonesian Kota Semarang” hasil analisis 

Model penelitian yang dikembangkan terdiri dari 4 variabel dengan 3 

hipotesis yang akan diuji. Telah membuktikan bahwa persepsi kualitas 

pelayanan, citra perusahan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan dengan objek penelitian pada Telkom Flexi 

Classy dengan demikian kepuasan pelanggan menjadi faktor signifikan dari 

kesetian pelanggan berarti kepuasan pelanggan menjadi strategi yang sangat 

penting untuk dikembangkan dalam strategi bisnis Telomunikasi 

7. Lina Prahastuti (2011) “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas 

Produk terhadap Kepuasan Konsumen untuk Meningkatkan Loyalitas 

Konsumen Indosat (Studi pada pelanggan Indosat di Wilayah Semarang)” 

berdasarkan hasil penenlitian yang dilakukan bahwa kulitas layanan dan 
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kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen juga memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Indosat. Kualitas layanan 

dan kualitas produk memiliki terhadap kepuasan konsumen, sedangkan 

loyalitas konsumen dipengaruhi oleh kepuasan konsumen. 

8. Dessica Dinar Sari (2016) “Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas 

Pelayanan dan Harga tarhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus pada 

Konsumen SIM CARD GSM  Prabayar XL di Kota Yogyakarta)” Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh positif kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen Sim Card GSM Prabayar XL Yogyakarta, 

Terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Sim Card GSM Prabayar XL Yogyakarta, Terdapat pengaruh positif harga 

terhadap kepuasan konsumen Sim Card GSM Prabayar XL Yogyakarta. Hal 

ini dibuktikan bahwa hasil penelitian variabel brand trust dan Terdapat 

pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga secara bersamasama 

terhadap kepuasan konsumen Sim Card GSM Prabayar XL Yogyakarta, 

dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 43,312 dengan signifikansi sebesar 

0,000<0,05. 

 

 

 

 



30 
 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti, 

Tahun dan Judul 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Orisinalitas 

Penelitian 

1.   Sutrisni, (2010), 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Produk, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Desain Produk, 

Harga dan 

Kepercayaan 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Indosat IM3 pada 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

Dalam 

penelitian ini 

persaman pada 

variabel X 

yakni kualitas 

produk terhadap 

loyalitas 

pelanggan  

Tapi dalam 

penelitian ini 

juga 

perbedaannya 

berada pada 

variabel 

moderating 

(penghubung 

atau pelemah) 

yakni kepuasan 

pelanggan 

telkomsel 

sedang objek 

pada pelanggan 

indosat  dan 

pada universitas 

Diponegoro 

Keaslian 

penelitian ini, 

peneliti meneliti 

tentang 

pembaruan jaring 

data  pada 

perusahan 

komunikasi 

Telkomsel dan 

bagaimana 

pengaruh antara 

loyalitas dan 

kepuasan 

2. Citra Suci 

Mantauv (2014), 

Pengaruh Brand 

Image dan 

Kualitas Produk 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Mobil 

TOYOTA RUSH 

dengan Variabel 

Intervening 

Kepuasan 

Konsumen 

Pada variabel 

(langsung dan 

tak langsung) 

intervening 

pada penelitian 

ini adalah 

kepuasan dan 

untuk variabel 

X sama meneliti 

kualitas produk  

Dalam 

penelitian 

perbedaan objek 

yang terjadi 

yakin pada 

perusahan 

mobil Toyota  

Penelitian tersebut 

melihat pengaruh 

kualitas produk 

dan kedudukan 

nama suatu barang  

mempengaruhi 

kepuasan 

konsumen dengan 

menggunakan 

metode SEM 

3. David Harianto 

dan Dr. Hartono 

Subagio (2013), 

Analisa Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Brand Image dan 

Variabel yang 

memilliki 2 Y 

(dependen) 

yakni loyalitas 

dan kepuasan 

seabagai 

intervening, 

Sisi perbedaan 

penelitian pada 

perusahan atau 

kedai makan 

yang ada di 

Surabaya dan 

pengaruh 

Karena pengaruh 

loyalitas dan 

kepuasan 

konsumen sangat 

mempengaruhi 

suatu perusahaan 

apa lagi kedai 
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Atmosfer 

terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

dengan Kepuasan 

Konsumen 

sebagai Variabel 

Intervening 

Konsumen Kedai 

Deja –Vu 

Surabaya 

dengan 

menggunakan 

metode 

penelitian SEM  

atmosfer 

pelanggan pada 

konsumen kedai 

Deja-Vu  

maupun restoran  

4. Winny Koes 

Dzulkarnaen 

(2013), Pengaruh 

Pelayanan Prima 

terhadap 

Loyalitas dan 

Kepuasan 

Sebagai Variabel 

Moderating 

Loyalitas dan 

kepuasan adalah 

variabel 

moderating 

Pada metode 

penelitian tidak 

menggunakan 

metode SEM 

dan objek     

adalah 

pelayanan 

Prima 

Layanan yang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap loyalitas 

dan kepuasan 

prima 

5. Cintya 

Damayanti 

(2015), Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Brand Image 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

dengan Kepuasan 

konsumen 

Sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi Pada 

Konsumen 

Produk 

“Supermi” di 

Kecamatan 

Genuk 

Semarang) 

Hampir 

keseluruhan 

variabel 

Independen, 

denpenden, 

moderating dan 

metode SEM 

membuat 

persamaan 

penelitian  

Dengan 

meneliti 

konsumen 

produk supermi 

di kecamatanan, 

pembeda tempat 

surabaya dan 

Palembang 

sedangkan 

penelitian saya 

mencakup 

mahasiswa/I 

fakultas febi  

Pengaruh pesaing 

mie supermie 

pada kecamantan 

semarang dengan 

mie lain-lainnya  

6. Haidir Harun 

(2006), Analisi 

Faktor-Faktor 

yang 

mempengaruhi 

Kepuasan 

Pelanggan untuk 

Kesamaan 

dalam 

penelitian pada 

kepuasan Flexi 

pada produk 

Telkomsel di 

Semarang dan 

Penelitian 

mekerucut pada 

satu produk 

Telkomsel 

yakni Flexi 

namun 

penelitian ini 

Penelitian 

memeiliki 

keaslian yang 

bertujuan melihat 

pengaruh 

kepuasan dengan 

loyalitas namun di 
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Meningkatkan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Produk Telkom 

Flexi (Studi kasus 

PT 

Telekomunikasi 

Indonesian Kota 

Semarang 

penggunaan 

metode SEM 

pada perusahan 

Telkomsel yang 

mencakup 

semua produk  

fokus kan pada  

Flexi keluaran 

produk Telkomsel 

7. Lina Prahastuti 

(2011), Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Layanan 

dan Kualitas 

Produk terhadap 

Kepuasan 

Konsumen untuk 

Meningkatkan 

Loyalitas 

Konsumen 

Indosat (Studi 

pada pelanggan 

Indosat di 

Wilayah 

Semarang) 

Kualitas produk 

dan meneliti 

bagaimana 

kepuasan 

konsumen dan 

loyalitas 

konsumen  

Pada kartu 

indosat di 

wilayah 

semarang 

berdasarkan hasil 

penelitian yang 

dilakukan bahwa 

kulitas layanan 

dan kualitas 

produk memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen, dan 

kepuasan 

konsumen juga 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen 

Indosat. Kualitas 

layanan dan 

kualitas produk 

memiliki 

pengaruh  

terhadap 

kepuasan 

konsumen, 

sedangkan 

loyalitas 

konsumen 

dipengaruhi oleh 

kepuasan 

konsumen. 

 

8. Dessica Dinar 

Sari (2016), 

Kulitas produk 

dan kepuasan 

Pada perusahan 

komunikasi XL 

Perbedaan pada 

penelitian 
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Analisis 

Pengaruh 

Kualitas Produk 

dan Kualitas 

Pelayanan dan 

Harga tarhadap 

Kepuasan 

Konsumen (Studi 

Kasus pada 

Konsumen SIM 

CARD GSM  

Prabayar XL di 

Kota Yogyakarta) 

konsumen  yang meneliti 

sim card gsm di 

Yogyakarta 

membuat keaslian 

penelitian lain 

dengan yang 

satunya yang 

pengaruh sim card 

gsm di kota 

Yogyakrta 

 Sumber: dikumpulkan dari berbagi penelitian, 2017 

 

C. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Kerangka berpikir 

 

 

   

H3    H1 

                         H5   

                                        H4                                    H2  

   

 

  

 Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini, 2017 

 

 

Kepuasan  

(Y / Z) 

Kualitas 

produk (X1) 

Brand 

image (X2) 

Loyalitas 

(Y) 
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D.   Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Dalam penenlitian Made firma Permana (2013) kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasaan pelanggan, ini berarti 

semakin meningkat kualitas desain dan inovasi produk maka semakin meningkat 

pula kepuasan pelanggan. Hipotesis menunjukkan kualitas produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar Telkomsel di 

Kelurahan Bahu yang dteliti oleh Nia dkk (2014). 

H1 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

 

2. Hubungan Brand image Telkomsel terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitian David dkk (2013) menunjukkan pengaruh 

positif brand image terhadap kepuasan konsumen, artinya semakin baik brand 

image di Kedai Deja-vu Surabaya maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

konsumennya. Untuk meningkatkan bagaimana manfaat produk, merek yang 

mudah dikenali yang nanti menjadikan konsumen lebih mudah mengingat citra 

merek (brand image) dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

dalam penenlitian Nila (2012). 

H1  : Brand Image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan  
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3. Hubungan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan 

Penenlitian Sutrisni (2010) bahwa konsumen akan memilih produk dengan 

kualitas produk yang baik menunjukkan adanya pengaruh kualitas produk yang 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

H1 : Kualitas Produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan  

 

4. Hubungan Brand image Telkomsel terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Danny (2014) citra merek (Brand Image) berpengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas (brand loyalty) hal ini menunjukkan citra merek yang 

dibentuk karena perusahaan mampu memberikan persepsi yang baik kepada 

konsumennya dan juga menjaga dan mengelola hubungan dengan konsumen 

ADES. Dan menurut Ranto (2007) menjelaskan bahwa citra mempunyai peran 

dalam memasarkan suatu oragnisasi tentang barang atau jasa pada akhirnya 

mempengaruhi kepuasan konsumen dan loyalitas. 

H1 : Brand Image berpengaru secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 

5. Hubungan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Winny (2014) menunjukkan interaksi layanan prima dan kepuasan pada 

industri jasa mempengaruhi loyalitas pelanggan. Hasil penenlitian moderator 

regression analysis menunjukkan kepuasan pelanggan merupakan variabel 

moderating antara layanan prima dengan loyalitas pelanggan berpengaruh positif 
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dan signifikan ketika kepuasan mereka semakin tinggi maka loyalitas pelanggan 

makin meningkat. 

H1 : Kepuasan Pelanggan berpengaruh secara Signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 

6. Hubungan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

melalui kepuasaan sebagai Moderating 

 Pada penelitian David dkk (2013) bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan 

pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Artinya kualitas produk 

mempengaruhi puas atau tidak puasnya pelanggan yang akn berdampak kepada 

loyalitas atau variabel intervening secara langsung berpengaruh terhadap variabel 

lainnya. 

H1 : Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 

melalui Kepuasan Pelanggan sebagai variabel moderating 

 

7. Hubungan Brand Image Telkomsel terhadap Loyalitas Pelanggan 

dengan melalui kepuasaan sebagai Moderating 

 Brand Image berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

konsumen. Kepuasan konsumen dapat memediasi pengaruh brand image terhadap 

loyalitas pelanggan mie instan Supermi di Pasar Genuk Semarang dalam 

penenlitian Cintya (2015) 
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H1 : Brand Image berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Kepuasan Pelanggan sebagai variabel moderating 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Penelitian dilakukan 

kepada mahasiswa/I yang telah memakai Telkomsel dan mahasiswa/I tersebut 

juga masih aktif dan tidak sedang mengambil cuti kuliah. Penelitian mengambil 

responden mahasiswa/I UIN Raden Fatah Palembang ini karena peneliti 

berangganggapan bahwa mahasiswa/I tersebut merupakan pelanggan potensial 

bagi produk Telkomsel tersebut karena sebagian besar mahasiswa/I merupakan 

perantau dan untuk berkomunikasi ke daerah-daerah pasti sebagian menggunakan 

produk Telkomsel karena itulah difokuskan terhadap mahasiswa/I FEBI, 

utamanya angkatan 2013-2016.  

 

B. Desain Penelitian Lapangan 

 Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau medan terjadinya gejala.
34

 Penelitian 

ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara 

variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana 

variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain.
35

 Adapun 

                                                           
 

34
 M. Iqbal Hasan, “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11  
 

35
 M. Iqbal Hasan, “Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”, 

hlm.23 
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pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

yang menekankan pada data-data numerical (angka-angka) yang diolah dengan 

metode statistika.
36

  

 Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat yaitu pengaruh kualitas 

produk, brand image Telkomsel terhadap loyalitas pelanggan mahasiswa dengan 

kepuasan sebagai variabel moderating, maka penulis menggunakan jesnis 

penenlitian deskriptif kuantitatif karena penelitian ini penelitian lapangan yang 

memerlukan analisis statistik (data berupa angka) untuk memperoleh kebenaran. 

 

C. Sumber dan Jenis Data Penelitian  

1. Sumber Data Penelitian 

 Penelitian ini dari segi tujuannya termasuk penelitian deskriptif kuantitatif 

yang memaparkan tentang minat terhadap suatu produk dan faktor-faktor yang 

melatarbelakangi minat tersebut secara apa adanya. Sumber penelitian ini berupa 

data primer dan data sekunder. 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data 

sekunder 

a. Data Primer 

 Yaitu data langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari 

sumber pertamanya.
37

 Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. 

Dengan mengembangkan indicator dari variabel-variabel yang ada menjadi 

                                                           
 

36
 Syaifudin Azwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2004), hlm.5  

 
37

 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek”, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1988), hlm.14 
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pernyataan yang akan dijawab oleh para mahasiswa yang merupakan pelanggan 

Telkomsel 

 

2. Jenis Data Penelitian 

 Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:
38

  

a. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif biasanya berdasarkan perhitungan matematis yang 

kemudian memberikan gambaran atau suatu fenomena kasus yang diajukan dalam 

penenlitian, data angka yang dihasilkan menjadi acuan. Cara yang digunakan 

berupa tes atau proses uji validitas data. Dalam pengumpulan data menggunakan 

metode survey, dimana responden menjawab daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

telah disiapkan. Daftar pertanyaan (kuesioner) diisi oleh responden dan 

dikembalikan kepada penenliti. 

 Pengukur variabel menggunakan skala Likert. Pemilihan skala Likert 

didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi responden tentang fenomena sosial yang ada di 

sekitarnya.
39

 Untuk keperluan analisis kuantitatif, jawaban diberi skor maksimal 5 

dan skor minimal 1 dengan berikut: Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju 

dan Sangat Tidak Setuju. 

 

 

                                                           
 

38
 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta:Rajawali Pers, 

2011)., hlm.12  
 

39
 Sugiyono, hlm.80  
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D. Populasi dan Sample Penelitian  

 Dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti jarang sekali melakukan 

penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen (pupolasi). Penelitian biasanya 

melakukan seleksi terhadap bagian elemen-elemen populasi dengan harapan hasil 

seleksi tersebut dapat merefleksikan seluruh karaktreristik yang ada.  

 Pengambilan sample menggunakan metode sampling. Tujuan dari metode 

sampling menurut Moh.Nazhir adalah untuk mengadakan estimasi dan mengkaji 

hipotesis tentang parameter populasi dengan mnggunakan keterangan-keterangan 

yang diperoleh dari sample.
40

 Mengingat  keterbatasan kemampuan, waktu, dan 

biaya maka penulis menggunakan metode purposive sampling.  

 Purposive Sampling adalah pengambilan sample yang dipilih dengan 

cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel 

dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri 

spesifik dan karakteristik tertentu.
41

 Adapun kriteria: 

1. Mahasiswa aktif 2013-2016 

2. Aktif menggunakan Telkomsel tanpa putus minimal 6 bulan 

 Berdasarkan ukuran sampel Hair,et menemukan bahwa ukuran sampel 

yang sesuai untuk metode SEM (Sructural Equation Modelling) adalah 100-200, 

sedangkan untuk ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 observasi untuk 

setiap estimasi parameter.
42

 

 

                                                           
 

40
 Moh.Nazhir,Metode Penelitian, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983)., hlm. 325  

 
41

 Djarwanto, Statistik  Sosial Ekonomi bagian pertama edisi kedua cetakan ketiga, 

(Yogyakarta: BPFE, 1998)., hlm 43 

 
42

 Imam Ghozali, Structural Equation Modeling, (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2006) hlm.273 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Penulisan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila penelitian tahu pasti variabel yang diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden.
43

  

 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam mendefinsikan variabel-

variabel yang akan dianalisis, maka diperlukan batasan operasional dari variabel-

variabel berserta definsi operasionalnya. Definsi operasional variabel berisikan 

unsur-unsur dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data 

yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini, definsi operasional 

variabelnya adalah sebagai berikut: 

 Variabel yang digunakan dalam penenlitian ini adalah: 

1. Variabel bebas (independen) yaitu variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel terikat. Adapun yang merupakan variabel-variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

(X1) = Kualitas Produk, dengan 7 dimensi 

(X2) = Brand Image, dengan 5 dimensi 

                                                           
 

43
Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif), 

(Jakarta: Gaung Persada Group, 2008), hlm.77  
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2. Variabel terikat (dependen) yaitu perubahan sikap pelanggan Telkomsel 

menjadi Loyalitas Pelanggan 

(Y1) = Loyalitas Pelanggan, dengan 3 dimensi 

3. Variabel moderating yaitu variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dan terikat 

(Y2/Z) = Kepuasaan, dengan 5 dimensi 

Secara rinci operasional variabel tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Kualitas 

produk 

(X1) 

Persepsi atau 

penyataan 

konsumen tentang 

keunggulan atau 

superior produk 

secara 

keseluruhan (Iwu, 

2010) 

Menurut Garvin: 

a. Performance kinerja 

(performance) 

b. Keistimewaan 

tambahan (features) 

c. Keandalan (reliability) 

d. Kesesuaian dengan 

spesifikasi 

(conformance to 

specification) 

e. Daya tahan (durability) 

f. Kecepatan, kenyaman 

dan kemudahan 

(serviceability) 

g. Daya tarik oleh panca 

indra (estetika) 

Skala 

Likert, 

dengan 

rentang 

angka 1 

sampai 5 

Brand 

Image 

(X2) 

Persepsi 

pelanggan 

terhadap citra 

merek yang baik, 

yang positif dan 

kuat 

mempermudah 

perusahaan 

menarik 

pelanggan baru 

dan 

Menurut Aaker: 

a. Kesadaran nama merek 

(brand name 

awareners) 

b. Kesetian merek (brand 

loyality) 

c. Kesan kualitas 

(perceived quality) 

d. Asosiasi-asosiasi merek 

(brand associations) 

e. Asset lainnya  

Skala 

Likert, 

dengan 

rentang 

angka 1 

sampai 5 
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mempertahankan 

yang ada 

(Rizan,2012) 

Loyaliatas 

pelanggan 

(Y) 

Pelanggaran yang 

tidak hanya 

membeli ulang 

suatu barang dan 

jasa, tetapi juga 

mempunyai 

komitmen dan 

sikap yang positif 

terhadap 

perusahaan.(Kotle

r &  Keller, 2009) 

Menurut Philip Kotler dan 

Keller: 

a. Kesetiaan terhadap 

pembelian produk 

(repeat purchave) 

b. Ketahanan (retention) 

c. Merefensikan secara 

total (referrals) 

Skala 

Likert, 

dengan 

rentang 

angka 1 

sampai 5 

Kepuasan 

(Y/Z) 

Perasaan senang 

atau kecewa dari 

pelanggan dengan 

membandingkan 

persepsinya 

terhadap kinerja 

suatu produk atau 

jasa dengan 

harapan yang 

diinginkan. (Liu 

et al,2001) 

Menurut Garvin: 

a. Kemampuan melakukan 

pelayanan 

b. (Reliability) 

c. Keinginan untuk 

membantu 

(responsiveness) 

d. Assurance 

e. Empathy 

f. Tangibles  

Skala 

Likert, 

dengan 

rentang 

angka 1 

sampai 5 

 Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber 

 

G. Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti, 

dengan demikian jumlah instrument yang akan digunakan untuk penelitian akan 

tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya lima, 

maka jumlah instrument yang digunakan untuk penelitian juga lima. Instrument-

instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang ada harus 

dibuat peneliti sendiri dan instrument yang dibuat sendiri harus diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Setiap instrument mempunyai skala dan bermacam-macam skala 

pengukuruan. 
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 Instrument dalam penelitian kuantitatif dapat berupa test, pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner.
44

 Karena itu instrument penelitian 

berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument, serta pengumpulan data 

berkenaan ketepatan cara-cara  yang digunakan untuk mengumpulkan data 

sebelum dilakukan pengukuran variabel. 

 Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert, skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.
45

 Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. 

 Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. 

Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap 

item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negative, instrument penelitian yang menggunakan skala 

likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda.
46

 yang dapat berupa 

kata-kata antara lain: 

1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

4 = Netral 

3 = Setuju 

                                                           
 

44
Ibid, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatof dan 

R&D, hlm.305 
 

45
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Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2004)., hlm. 86 
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4 = Sangat setuju 

 Sebuah instrumen penelitian (kuesioner) yang baik harus memenuhi syarat 

validitas dan reabilitas. Oleh sebab itu, instrumen penelitian dalam hal ini 

kuesioner yang telah disiapkan harus diuji terlebih dulu tingkat validitas dan 

reliabilitasnya sebelum dilakukan penelitian sesungguhnya adapun uji validitas 

dan reliabilitas sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

 Menurut sekaran validitas adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau 

proses yang digunakan untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur 

konsep yang dimaksudkan uji validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya 

suatu item pernyataan dengan munggunakan aplikasi SPSS versi 16.0.
47

 

 Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 

untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk 

menguji apakah masing-masing indicator valid atau tidak, dapat dilihat dalam 

tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item-Total Correlation. 

Jika r hitung lebih dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau 

indicator tersebut valid.
48
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b. Uji Reliabilitas  

 Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya 

jawaban seseorang terhadap item-item pernyataan di dalam sebuah kuesioner. 

Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran 

yang baik, dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor 

hasil pengukuran dengan SPSS 16.0 terbebas dari kekeliruan pengukuran.  

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indicator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu.
49

 

 

H. Teknik analisis Data 

 Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

terkumpul, kegiatan  dalam analisis data: mengelompokkan data berdasarkan 

variabel ddan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan vatiabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan analisis SEM (Struktural Equation Model) 

pada model persamaan structural (SEM), hubungan kausalitas (langsung dan tidak 

langsung pada variabel atau konstruk yang diamati bisa terdeteksi, tetapi 
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komponen-komponen yang berkontribusi terhadap pembentukan konstruk itu 

sendiri dapat ditentukan besarannya.  

 Untuk menguji metode SEM, atau kesesuaian antara matriks kovarian 

denag etimasi matriks kovarian populasi yang dihasilkan. Suatu model 

pengukuruan dikatakan fit atau sesuai dengan data matriks konvarian sampel tidak 

berbeda dengan estimasi matriks populasi yang dihasilkan oleh aplikasi AMOS 

20.0. Secara keseluruhan goodness of fit dari suatu model dapat nilai berdasarkan 

beberapa ukuran fit : 

Gambar 2.1 

Kerangka berpikir 

 

 Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini, 2017 



49 
 

a. Chi-Square dan probabilitas 

 Ukuran uji kesesuaian model maximum likelihood (ML). diharapkan  

nilainya rendah sehingga memperoleh nilai P (probabilitas) yang tinggi melebih 

0,05   

b. Root Mean Square Error of Appreximation (RMSEA) 

  RMSEA mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model 

dengan matriks kovarian populasinya. Nilai RMSEA yang kurang dari 0,05 

mengindenfikasikan adanya model fit dan nilai RMSEA yang berkisar 0,08 

menyatakan model memiliki kesalahan yang reasonable 

c. Normed Fit Index (NFI) 

 Nilai NFI merupakan besarnya ketidakcocokan antara model yang manjadi 

target dengan model dasar dan suatu model dikatakan good fit apabila memiliki 

nilai NFI lebih besar atau sama dengan 0,90.
50

 

d. TLI-Tucker Lewis Index 

 Suatu model TLI Tucker Lewis Index) dikatakan good fit apabila nilai TLI 

lebih besar atau sama besar dengan 0,9 (TLI > 0,9) dan dianggap fit  marginal 

karena nilai TLI berkisar di antara 0 samapai 1. 

e. Comparative Fit Indek (CFI) 

 Ukuran kesesuaian model berbasis komparatif dengan model, CFI nilainya 

berkisar dari 0,0 samapai 0,9. CFI > 0.90 dikatakan model fit dengan data. 
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f. Incremental Fit Index (IFI) 

 Nilai IFI berkisar di antara 0 sampai 1. Suatu model dikatakan good fit 

apabila memiliki nilai NFI lebih besar atau sama dengan 0,9 (IFI lebih kecil 0,9). 

Dan dikatakan fit marginal apabila memiliki nilai IFI 0,8 lebih besar IFI 0,9. 

g. Root Mean Residual (RMR) 

 Menghitung residual atau selisih dari kovarians estimate, dengan nilai 

0,05-0,10. 

h. Goods of Fit Indices (GFI) 

 Merupakan indeks kesesuaian yang akan menghitung proporsi tertimbang 

dari varians dalam matriks kovarian sampel yang dijelaskan oleh matriks kovarian 

populasi yang terestimasikan. Nilai GFI berada antara 0,00-1,00 dengan nilai 0,90 

merupakan model yang terbaik.
51

 

i. Adjust Goods of Fit Index (AGFI) 

 Analog dengan koefisien determinasi (R2) pada analisis berganda. Indeks 

ini dapat disesuaikan terhadap derajat bebas yang tersedia untuk menguji 

diterimanya model. Tingkat penerimaan yang direkomdasikan adalah bila AGFI 

lebih besar 0,90.
52

 

j. Interpretasi Hasil dan Modifikasi Model 

 Interpretasi model pada dasarnya melakukan diskusi atau pembahasan 

statistic terhadap hasil yang telah diperoleh tujuannya adalah menjawab penelitian 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden menggambarkan beberapa objek penelitian secara 

ringkas yang diperoleh dari hasil pengumpulan jawaban kuesioner oleh 

responden, melalui pembagian kusioner adapun karakteristik responden yang 

diungkapkan didalam penelitian ini adalah: Usia, Jenis Kelamin, Status 

Pernikahan, Semester Terakhir, Uang saku perbulan dan lama menjadi pelanggan 

Telkomsel dalam menjadi mahasiswa/I UIN Raden Fatah Palembang fakultas 

ekonomi dan bisnis islam. 

1. Usia 

 Distribusi responden berdasarkan Usia dapat digambarkan seperti Tabel 

4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden Menurut Usia 

No. Usia Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. < 17 tahun 40 0.2 

2. 18 – 20 tahun 67 0.33 

3. 21 – 22 tahun  78 0.39 

4. > 23 tahun 15 0.05 

Total 200 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelanggan 

Telkomsel berusia 18-20 tahun atau 67 responden dari 100 responden atau 0,33 

pesen ada 0,39 persen atau 78 responden berusia antara 21-22 tahun. Sebanyak 0,2 
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persen atau 40 responden berumur < 17 tahun dan responden yang lebih dari 23 

tahun sebanyak 0,05 persen atau 15 orang. 

 

2. Jenis Kelamin 

 Distribusi reponden berdasarkan jenis kelamin digambarkan seperti pada 

Tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

No.  Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Laki – laki 63 0.31 

2. Perempuan  137 0.69 

Total  200 100 

  Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 200 responden, diketahui bahwa 

responden berjenis kelamin perempuan menunjukkan lebih banyak yaitu 137 

responden atau 0,69 persen, sedangkan laki-laki sebanyak 63 responden atau 0,31 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan Telkomsel adalah 

perempuan  

 

3. Status Pernikahan 

 Karakteristik responden menurut status pernikahan digambarkan seperti 

pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Menurut Status Pernikahan 

No.  Status Pernikahan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Menikah  5 0.02 

2. Belum Menikah  195 0.98 

Total  200 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang belum 

menikah karena mahasiswa/I UIN Raden Fatah Palembang masih fokus pada 

kuliah atau 195 responden atau 0,98 persen dan dari 200 responden 5 responden 

atau 0,02 persen telah menikah. 

 

4. Semester Terakhir 

 Karakteristik responden menurut semester terakhir digambarkan seperti 

pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Menurut Semester Terakhir 

No. Semester Terakhir Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. Semester 7  78 0.39 

2. Semester 5 54 0.27 

3. Semester 3 38 0.19 

4. Semester 1 30 0.15 

Total 200 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah 

mahasiswa/I akhir atau semester 7 dengan jumlah 78 responden atau 0,39 persen. 

Ada mahasiswa/I semester 5  sebanyak 54 responden atau 0,27 persen 
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dikarenakan saat pembagian kuesioner mahasiswa/I UIN masih dalam jadwal 

libur semester makan pada mahasiswa semester 3 sebanyak 38 responden dan 

semester pertama hanya 30 orang dari 200 mahasiswa/I Fakultas ekonomi dan 

bisnis islam. 

 

5. Pelanggan Telkomsel  

 Karakteristik responden menurut lamanya menjadi pelanggan Telkomsel 

digambarkan pada Tabel 4.5  

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Menurut Lamanya Menjadi Pelanggan Telkomsel 

No. Lama menjadi Pelanggan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. 1 – 2 tahun 45 0.24 

2. 3 – 4 tahun 94 0.47 

3. >5 tahun 61 0.29 

Total 200 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Pada tabel 4.5 bahwa mahasiswa/I masih ada yang belum terlalu lama 

menggunakan Telkomsel atau 45 responden atau 0,24 persen baru menjadi 

pelanggan Telkomsel selama 1- 2 tahun, ada yang hampir 3 – 4 tahun sebanyak 94 

responden atau 0,47 persen. Sedangka pelanggan yang lebih dari 5 tahun 61 

responden atau 0,29 persen atau menduduki paling banyak  

 

6. Uang Saku perbulan 

 Karakteristik responden menurut uang saku perbulan mahasiswa/I 

digambarkan pada Tabel 4.6  
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Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Menurut Uang Saku Perbulan Mahasiswa/I  

No. Uang Saku Perbulan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. < Rp. 500.000,00 74 0.37 

2. Rp. 500.000 –Rp. 1.000.000 63 0.315 

3. >Rp. 1.000.000, 00 63 0.315 

Total  200 100 

 Sumber: Data primer diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa/I 

mempunyai uang saku perbulang Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 atau 63 

responden, ada mahasiswa yang memilik uang jajan kurang dari Rp. 500.000,00 

sebanyak 0,37 persen atau 74 responden, sedangkan lebih dari Rp. 1.000.000,00 

hanya sebanyak 63 responden atau 0,315 persen 

 

B. Analisis Data 

1. Deskripsi Data Penelitian 

 Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan 

kuesioner, pengembangan variabel-variabel menjadi indikator lalu berupa sebuah 

pernyatan yang nantinya responden menyatakan setuju dan tidak setuju. Dalam 

hal pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert pada pemberian kuesioner 

pada responden secara acak namun harus memenuhi kerekteria salah satunya 

menggunakan Telkomsel selama 6 bulan tanpa putus, kemudian data kusioner 

tersebut akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrument 

(kuesioner) sebagai alat ukur penelitian.  
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2. Uji Validitas 

a. Uji Validitas Variabel kualitas produk (X1) 

 Untuk melihat tingkat kualitas produk telah dilakukan pengisian kuesioner 

oleh 200 responden sebagai uji coba dengan menjawab 23 item pernyataan. Ke-23 

pernyataan tersebut dijadikan sebagai indikator kualitas produk yang terdiri dari 7 

dimensi yaitu: kinerja (performance), Keandalan (reliability), Keistimewaan 

tambahan (features), Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to 

specification), Daya tahan (durability), Kecepatan, kenyaman dan kemudahan 

(serviceability), Daya tarik oleh panca indra (estetika). Perhitungan uji validitas 

ini menggunakan bantuan SPSS dan hasil uji validitas dari 23 item pernyataan 

untuk variabel kualitas produk pada Tabel 4.7 dibawah. 

Tabel: 4.7 

Uji Validitas untuk Variabel kualitas produk (X1) 

Pernyataan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Item1 0.119 0.1388 Tidak Valid 

Item2 0.207 0.1388 Valid 

Item3 0.371 0.1388 Valid 

Item4 0.413 0.1388 Valid 

Item5 0.237 0.1388 Valid 

Item6 0.215 0.1388 Valid 

Item7 0.410 0.1388 Valid 

Item8 0.451 0.1388 Valid  

Item9 0.377 0.1388 Valid  

Item10 0.509 0.1388 Valid  

Item11 0.444 0.1388 Valid  

Item12 0.367 0.1388 Valid  

Item13 0.437 0.1388 Valid  
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Item14 0.391 0.1388 Valid  

Item15 0.429 0.1388 Valid  

Item16 0.593 0.1388 Valid  

Item17 0.519 0.1388 Valid  

Item18 0.447 0.1388 Valid  

Item19 0.363 0.1388 Valid  

Item20 0.512 0.1388 Valid  

Item21 0.394 0.1388 Valid  

Item22 0.241 0.1388 Valid  

Item23 0.341 0.1388 Valid  

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa item1 menunjukan tidak valid pada r-

hitung (Ci-Tc) sebesar 0.119 sedangkan r-tabel pada taraf 0.05 sebesar 0.1388, 

karena r-hitung 0.119 < dari r-tabel sebesar 0.1388 maka pada iem 1 tidak valid. 

Tapi secara keseluruhan item pernyataan pada variabel kualitas produk 

menunjukan valid pada r-tabel taraf  0.05. maka item yang tidak valid akan 

dikeluarkan dalam uji validitas selanjutnya pada tabel 4.8 

Tabel: 4.8 

Uji Validitas untuk Variabel kualitas produk (X1) 

Pernyataan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Item2 0.187 0.1388 Valid 

Item3 0.343 0.1388 Valid 

Item4 0.421 0.1388 Valid 

Item5 0.240 0.1388 Valid 

Item6 0.224 0.1388 Valid 

Item7 0.408 0.1388 Valid 

Item8 0.450 0.1388 Valid 

Item9 0.382 0.1388 Valid  
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Item10 0.512 0.1388 Valid  

Item11 0.434 0.1388 Valid  

Item12 0.367 0.1388 Valid  

Item13 0.443 0.1388 Valid  

Item14 0.402 0.1388 Valid  

Item15 0.422 0.1388 Valid  

Item16 0.595 0.1388 Valid  

Item17 0.514 0.1388 Valid  

Item18 0.443 0.1388 Valid  

Item19 0.369 0.1388 Valid  

Item20 0.523 0.1388 Valid  

Item21 0.400 0.1388 Valid  

Item22 0.245 0.1388 Valid  

Item23 0.360 0.1388 Valid  

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

  dengan ini bahwa indikator pernyataan bisa digunakan sebagai alat ukur 

pada variabel kualitas produk dan indikator tersebut merupakan item pernyataan 

yang valid dalam penelitian ini. 

 

b. Uji Validitas Variabel brand image (X2) 

 Untuk melihat tingkat brand image telah dilakukan pengisian kuesioner 

oleh 200 responden sebagai uji coba dengan menjawab 16 item pernyataan. Ke-16 

pernyataan tersebut dijadikan sebagai indikator brand image yang terdiri dari  

dimensi 5 yaitu: kesadaran nama merek (brand name awareners), kesetian merek 

(brand loyality), kesan kualitas (perceived quality), asosiasi-asosiasi merek (brand 

associations), dan asset lainnya. Perhitungan uji validitas ini menggunakan 
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bantuan SPSS dan hasil uji validitas dari 16 item pernyataan untuk variabel brand 

image pada Tabel 4.9 dibawah. 

Tabel 4.9 

Uji Validitas untuk Variabel brand image  (X2) 

Pernyataan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Item1 -0.12 0.1388 Tidak Valid 

Item2 0.317 0.1388 Valid 

Item3 0.292 0.1388 Valid  

Item4 0.352 0.1388 Valid  

Item5 0.490 0.1388 Valid  

Item6 0.520 0.1388 Valid  

Item7 0.598 0.1388 Valid  

Item8 0.584 0.1388 Valid  

Item9 0.458 0.1388 Valid 

Item10 0.490 0.1388 Valid 

Item11 0.392 0.1388 Valid  

Item12 0.516 0.1388 Valid  

Item13 0.387 0.1388 Valid  

Item14 0.409 0.1388 Valid 

Item15 0.444 0.1388 Valid  

Item16 0.355 0.1388 Valid  

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa item1 menunjukan tidak valid dengan r-

hitung 0.18 sedangkan r-tabel 0.1388 artinya r-hitung < dari r-tabel, namun pada 

pernayataan lainnya menunjukan valid pada taraf nyata 0.05. maka dengan ini 

item yang tidak valid akan dikeluarkan pada uji validitas data pada tabel 4.10 

berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Uji Validitas untuk Variabel brand image  (X2) 

Pernyataan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Item2 0.310 0.1388 Valid 

Item3 0.291 0.1388 Valid 

Item4 0.364 0.1388 Valid  

Item5 0.508 0.1388 Valid  

Item6 0.520 0.1388 Valid  

Item7 0.600 0.1388 Valid  

Item8 0.532 0.1388 Valid  

Item9 0.464 0.1388 Valid  

Item10 0.506 0.1388 Valid 

Item11 0.400 0.1388 Valid 

Item12 0.517 0.1388 Valid  

Item13 0.383 0.1388 Valid  

Item14 0.428 0.1388 Valid  

Item15 0.436 0.1388 Valid 

Item16 0.344 0.1388 Valid  

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 dengan ini bahwa indikator pernyataan bisa digunakan sebagai alat ukur 

pada variabel brand image dan indikator tersebut merupakan item pernyataan 

yang valid dalam penelitian ini. 

 

c. Uji Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

 Untuk melihat tingkat loyalitas pelanggan produk telah dilakukan 

pengisian kuesioner oleh 200 responden sebagai uji coba dengan menjawab 9 item 

pernyataan. Ke-9 pernyataan tersebut dijadikan sebagai indikator loyalitas 

pelanggan yang terdiri dari  dimensi 3 yaitu: kesetiaan terhadap pembelian produk 
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(repeat purchave), ketahanan (retention), dan merefensikan secara total 

(referrals). Perhitungan uji validitas ini menggunakan bantuan SPSS dan hasil uji 

validitas dari 9 item pernyataan untuk variabel loyalitas pelanggan pada Tabel 

4.11 dibawah. 

Tabel 4.11 

Uji Validitas untuk Variabel loyalitas pelangggan  (Y) 

Pernyataan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Item1 0.508 0.1388 Valid 

Item2 0.479 0.1388 Valid 

Item3 0.447 0.1388 Valid  

Item4 0.547 0.1388 Valid  

Item5 0.567 0.1388 Valid  

Item6 0.404 0.1388 Valid  

Item7 0.545 0.1388 Valid  

Item8 0.439 0.1388 Valid  

Item9 0.423 0.1388 Valid 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh item menunjukan valid dengan r-

tabel (Ci-Tc) diatas 0.05, dengan ini bahwa indikator pernyataan bisa digunakan 

sebagai alat ukur pada variabel loyalitas pelanggan dan indikator tersebut 

merupakan item pernyataan yang valid dalam penelitian ini. 

 

d. Uji Validitas Variabel Moderating Kepuasan (Z) 

 Untuk melihat tingkat kepuasan telah dilakukan pengisian kuesioner oleh 

200 responden sebagai uji coba dengan menjawab 15 item pernyataan. Ke-15 

pernyataan tersebut dijadikan sebagai indikator kepuasan yang terdiri dari  
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dimensi 5 yaitu: kemampuan melakukan pelayanan (reliability), keinginan untuk 

membantu (responsiveness), assurance, Empathy, dan tangibles. Perhitungan uji 

validitas ini menggunakan bantuan SPSS dan hasil uji validitas dari 15 item 

pernyataan untuk variabel kepuasan pada Tabel 4.12 dibawah. 

Tabel 4.12 

Uji Validitas untuk Variabel kepuasan (Z) 

Pernyataan Ci-Tc r-tabel Keterangan 

Item1 0.387 0.1388 Valid 

Item2 0.452 0.1388 Valid 

Item3 0.507 0.1388 Valid  

Item4 0.332 0.1388 Valid  

Item5 0.435 0.1388 Valid  

Item6 0.544 0.1388 Valid  

Item7 0.679 0.1388 Valid  

Item8 0.593 0.1388 Valid  

Item9 0.564 0.1388 Valid 

Item10 0.451 0.1388 Valid 

Item11 0.550 0.1388 Valid  

Item12 0.470 0.1388 Valid  

Item13 0.625 0.1388 Valid  

Item14 0.393 0.1388 Valid 

Item15 0.470 0.1388 Valid  

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh item menunjukan valid dengan 

corrected item-total correlation  diatas r-tabel taraf 0.05, dengan ini bahwa 

indikator pernyataan bisa digunakan sebagai alat ukur pada variabel kepuasan dan 

indikator tersebut merupakan item pernyataan yang valid dalam penelitian ini. 
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3. Uji Realibilitas  

Tabel 4.13 

Tabel Uji Realibilitas dengan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan  

Kualitas Produk 0,829 0,60 Reliable 

Brand Image 0,822 0,60 Reliable  

Loyalitas Pelanggan 0,793 0,60 Reliable 

Kepuasan 0,856 0,60 Reliable  

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

  Berdasarkan tabel 4.13 pengujian realibilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik cronbach’s alpha instrument dilakukan reliable 

apabila memiliki nilai α > 0,60.
53

  dalam perhitungan nilai realibilitas cronbach’s 

alpha untuk variabel kualitas produk dengan menggunakan SPSS 16 adalah 0.825 

yakni dari 23 pernyataan yang dijadikan indikator pada variabel kualitas produk 

(X1) telah reliable namun pada, nilai cronbach’s alpha Brand Image sebesar 

0,809 dari 16 item pernyatan telah reliable, dalam hasil nilai cronbach’s alpha 

loyalitas pelanggan sebesar 0,739 maka indikator ini dinyatakan baik (realibility) 

dan variabel kepuasan mempunyai nilai cronbach’s alpha  sebesar 0,856 dan 

seluruh indikator pernyatan ini menjadi reliable.  
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C. Uji Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

 Pengukur model (Measurement Model) untuk menguji validitas dan 

reliabilitas. Untuk menguji validitas indikator dari variabel dalam penelitian ini 

dilakukan denga cara melihat nilai muatan faktor standar dari masing-masing 

indikator. Indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai muatan faktor standar 

lebih dari 0,50. Tingkat reliabilitas yang diterima apabila nilai Construct 

Reliability > 0,70 meskipun nilai tersebut bukanlah harga “mati”.
54

 

 

                       
 ∑                  

 ∑                    ∑   
 

Keterangan: 

 Standard Loading diperolah dari (Standardized Regression Weight-

Estimate) yang didapat dari perhitungan AMOS 20.0 sedangkan jumlah kesalahan 

pengukuran diperoleh dari : 

∑   ∑                 

 

a. Analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA) Eksogen 

 Analisis selanjutnya adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA) yaitu 

menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikator atau 

measurement model dengan tujuan untuk mengetahui apakah indikator-indikator 

                                                           
 

54
 Ferdinand dalam Mariam Rani, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Karyawan sabagai Variabel 

Intervening. Tesis, Universitas Diponegoro: Semarang, 2009, Hlm.51  
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yang tersedia dapat menjelaskan sebuah variabel konstruk.
55

 Dari gambar dan 

tabel berikut: 

 

Gambar 4.1 Model_1 Konstruk Eksogen 

 

 

 

 

                                                           
 

55
Santoso S, Analisa SEM Menggunakan AMOS, (Jakarta, PtElex Media Komputindo, 

2012)., hlm:10  
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Variabel Eksogen 

Variabel Indikator  Standardized 

Loading 

Measureme

nt 

Error 

CR AVE 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas 

produk 

X2 0.284 0.919  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,546 

X3 0.363 0.868 

X4 0.398 0.841 

X5 0.227 0.948 

X6 0.204 0.958 

X7 0.480 0.769 

X8 0.504 0.745 

X9 0.429 0.815 

X10 0.529 0.720 

X11 0.509 0.740 

X12 0.445 0.801 

X13 0.559 0.687 

X14 0.506 0.743 

X15 0.584 0.658 

X16 0.654 0.572 

X17 0.579 0.664 

X18 0.473 0.776 

X19 0.382 0.854 

X20 0.537 0.711 

X21 0.425 0.819 

X22 0.271 0.926 

X23 0.357 0.872 

 

 

 

 

 

Brand 

image 

  

X25 0.338 0.885  

 

 

 

 

 

 

 

0,826 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,552 

X26 0.321 0.896 

X27 0.377 0,858 

X28 0.543 0.705 

X29 0.576 0.668 

X30 0.667 0.555 

X31 0.621 0.614 

X32 0.552 0.695 

X33 0.558 0.688 

X34 0.458 0.790 
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X35 0.549 0.698 

X36 0.417 0.826 

X37 0.470 0.779  

X38 0.483 0.776 

X39 0.392 0,846 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.14 diatas bahwa konstruk eksogen yang terbentuk 

masih terdapat nilai Standardized loading yng kurang dari 0,50, sehingga 

indikator-indikator tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dalam analisis 

selanjutnya, sedangkan nilai Construct Reliability (CR) menunjukkan bahwa dari 

keseluruhan konstruk eksogen diatas 0,70. Dengan demikian bahwa seluruh 

indikator dan variabel penelitian memiliki reliabilitas yang baik, namun ada 

indikator yang tidak valid sehingga perlu diperbaiki dengan mengeluarkan 

indikator yang tidak valid, sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Variabel Eksogen 

Variabel Indikator Standardized 

Loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

 

 

 

Kualitas 

Produk 

X8 0.401 0.839  

 

 

 

0.802 

 

 

 

 

0.575 

X10 0.427 0.818 

X11 0.505 0.744 

X13 0.657 0.568 

X14 0.626 0.608 

X15 0.694 0.518 

X16 0.697 0.514 

X17 0.570 0.675 

 X20 0.405 0.836   
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Brand 

Image 

X28 0.560 0.686  

 

 

0.792 

 

 

 

0.584 

X29 0.613 0.624 

X30 0.715 0.489 

X31 0.721 0.480 

X32 0.575 0.669 

X33 0.527 0.722 

X35 0.424 0.820 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

Gambar 4.2 model_2 Konstruk Eksogen  
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 Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa indikator yang memiliki nilai 

muatan standar (standardized loading) kurang dari 0,50 pada variabel kualitas 

produk dengan indikator X8, X10 dan X20 maka pada penelitian selanjutnya 

harus dikeluarkan pada variabel Brand image terdapat indikator X35 yang belum 

valid dan harus dikeluarkan. Dapat disimpulkan bahwa dari seluruh indikator dan 

variabel penelitian full model memiliki reliability yang baik, namun masih ada 

indikator yang belum valid dan harus dikeluarkan dalam perModel Konstruk 

Eksogen Selanjutnya: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Variabel Eksogen 

Variabel  Indikator Standardized 

Loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

Kualitas 

Produk 

X11 0.466 0.783  

 

 

0.797 

 

 

 

0.789 

X13 0.652 0.575 

X14 0.659 0.566 

X15 0.747 0.442 

X16 0.683 0.533 

X17 0.551 0.696 

 

Brand 

Image 

X28 0.583 0.660  

 

0.702 

 

 

0.596 

X29 0.637 0.594 

X30 0.701 0.508 

X31 0.724 0.475 

X32 0.557 0.690 

X33 0.507 0.743 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian,2017 
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Gambar 4.3 Model_3 Konstruk Eksogen 

 

 Berdasarkan tabel 4.16 dan gambar 4.3 diatas mengindikasikan bahwa 

indikator dari variabel Brand Image menunjukkan sudah tidak terdapat nilai faktor 

muatan standar (standardized loading) kurang dari 0,50 sehingga semua indikator 
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variabel Brand Image tersebut sudah valid. Nilai Construct Reliability (CR) dari 

variabel Brand Image sebesar 0.797 (lebih besar dari 0,70). 

 Namun indikator dari variabel kualitas produk menunjukkan bahwa 

indikator yang memiliki nilai (standardized loading) lebih dari 0,50 adalah 

indikator: X13, X14, X15, X16, X17 dan X20 artinya indikator sudah valid, tetapi 

masih terdapa nilai (standardized loading) kurang dari 0,50 adalah indikator X11 

artinya indikator tersebut belum valid dan harus dikeluarkan dari analisis 

selanjutnya di perModel _4 Konstruk Eksogen  dibawah ini: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Variabel Eksogen 

Variabel  Indikator  Standardized 

Loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

Kualitas 

produk 

X13 0.613 0.624  

 

0.794 

 

 

0.789 

X14 0.662 0.562 

X15 0.762 0.419 

X16 0.692 0.521 

X17 0.564 0.682 

 

Brand 

Image 

X28 0.582 0.661  

 

 

0.631 

 

 

 

0.596 

X29 0.633 0.599 

X30 0.701 0.508 

X31 0.723 0.477 

X32 0.560 0.686 

X33 0.511 0.739 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017  
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Gambar 4.4 Model_4 Konstruk Eksogen 

 

 Berdasarkan Gambar 4.4 dan Tabel 4.17 diatas mengindikasikan bahwa 

pada model 4 konstruk eksogen sudah tidak terdapat nilai muatan faktor loading 

yang kurang dari 0,50 sehingga semua indikator pada variabel Eksogen sudah 

menunjukkan valid karena semua indikator telah memiliki nilai (standard 

loading) lebih dari 0,50. Sedangkan nilai Construct Reliability (CR) menunjukkan 

bahwa dari seluruh konstruk eksogen diatas 0,70. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa seluruh indikator dan variabel penelitian telah reliabilitas dan 

validitas yang baik 

 

b. Analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA) Endogen 

Gambar 4.5 Model_1 Konstruk Endogen 
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 Berdasarkan gambar 4.5. diatas, diperoleh hasil perhitungan validitas dan 

reliabilitas dengan Construct Reliability (CR) dari analisis variabel endogen yang 

dapat dilihat seperti pada Tabel 4.18 sebagai berikut: 

Tabel 4.18  

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Endogen 

Variabel Indikator Standardized 

Loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

 

 

Loyalitas 

pelanggan 

Y1 0.532 0.717  

 

 

 

0.793 

 

 

 

 

0.538 

Y2 0.545 0.703 

Y3 0.502 0.748 

Y4 0.626 0.608 

Y5 0.624 0.611 

Y6 0.493 0.757 

Y7 0.624 0.611 

Y8 0.472 0.777 

Y9 0.488 0.293 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan  

Y10 0.441 0.806  

 

 

 

 

 

0.861 

 

 

 

 

 

 

0.661 

Y11 0.438 0.808 

Y12 0.514 0.736 

Y13 0.336 0.887 

Y14 0.449 0.798 

Y15 0.559 0.687 

Y16 0.742 0.449 

Y17 0.644 0.585 

Y18 0.649 0.579 

Y19 0.496 0.754 

Y20 0.627 0.607 

Y21 0.559 0.687 

Y22 0.693 0.519 
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Y23 0.422 0.822 

Y24 0.502 9.748 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

  Berdasarkan Tabel 4.18 variabel loyalitas pelanggan menunjukkan 

indikator Y6, Y8 dan Y9 memiliki nilai (standardized loading) kurang dari 0,50 

artinya indikator-indikator tersebut belum valid dan harus dikeluarkan dari 

analisis. Indikator yang mempunyai nilai (standardized loading) lebih dari 0,50. 

Adalah Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 dan Y7, artinya indikator tersebut sudah valid, namun 

nilai Construct Reliability (CR) dari variabel loyalitas pelanggan sebesar 0,79 

(lebih besar dari 0.70)  dengan demikian indikator variabel loyalitas pelanggan 

reliable,  

 Indikator dari variabel kepuasan menunjukkan beberapa indikator 

memiliki nilai faktor muatan standar (standardized loading) yang lebih dari 0.50 

adalah indikator Y12, Y15, Y16, Y17, Y18, Y20, Y21, Y22 dan Y24 maka 

indikator tersebut sudah valid. Indikator yang mempunyai nilai faktor muatan 

standar (standardized loading) yang kurang dari 0.50 adalah indikator Y10, Y11, 

Y13, Y14, Y19 dan Y23 dengan ini indikator tersebut belum valid dan harus 

dikeluarkan dalam penelitian selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh 

indikator yang belum valid dalam Full Model akan diperbaiki dengan 

mengeluarkan indikator yang tidak valid diperoleh Model_2 Konstruk Endongen 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Model_2 Konstruk Endogen 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Endogen 

Variabel  Indikator  Standardized 

loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

 

Loyalitas 

paelnggan 

Y1 0.704 0.504  

 

 

0.762 

 

 

 

0.537 

Y2 0.710 0.495 

Y3 0.585 0.658 

Y4 0.547 0.701 

Y5 0.515 0.734 

Y7 0.466 0.782 

 

 

 

 

Kapuasan  

Y12 0.463 0.786  

 

 

 

0.844 

 

 

 

 

0.678 

Y15 0.522 0.727 

Y16 0.749 0.439 

Y17 0.619 0.617 

Y18 0.687 0.528 

Y20 0.665 0.558 

Y21 0.588 0.654 

Y22 0.710 0.495 

Y24 0.484 0.766 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.19. bahwa pada variabel kepuasan dan loyalitas 

pelanggan masih terdapat nilai faktor muatan standar (standardized loading) yang 

kurang dari 0.50 adalah indikator Y7, Y12 dan Y24 artinya indikator tersebut 

harus dikeluarkan dari analisis selanjutnya, nilai Construct Reliability (CR) 

sebesar 0.762 dan 0.844 (lebih dari 0,70) dengan dapat disimpulkan bahwa 

variabel loyalilts pelanggan dan kepuasan telah reliable namun terdapat beberapa 

indikator yang belum valid dan harus dikeluarkan dalam analisis berikut, Model_3 

Konstruk Endogen. 
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Gambar 4.7 Model_3 Konstruk Endogen 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Endogen 

Variabel  Indikator  Standardized 

loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

 

Loyalitas 

paelnggan 

Y1 0.744 0.446  

 

0.751 

 

 

0.546 

Y2 0.754 0.431 

Y3 0.589 0.653 

Y4 0.497 0.753 

Y5 0.458 0.790 

 

 

 

Kapuasan  

Y15 0.504 0.746  

 

 

0.837 

 

 

 

0.689 

 

 

 

Y16 0.732 0.464 

Y17 0.617 0.619 

Y18 0.674 0.546 

Y20 0.688 0.527 

Y21 0.610 0.628 

Y22 0.717 0.486 

 Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Berdasarkan Tabel 4.20 indikator dari variabel kepuasan menunjukan 

bahwa sudah tidak terdapat nilai faktor muatan standar (standardized loading) 

kurang dari 0.50, sehingga semua indikator pada variabel kepuasan sudah valid. 

Nilai Construct Reliability (CR) dari variabel kepuasan 0.837 (lebih besar dari 

0.70) dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel kepuasan dalam analisis 

faktor Konfirmatori sudah reliable dan valid. 

 Berdasarkan Gambar 4.7 dan Tabel 4.20 diatas masih terdapat nilai faktor 

muatan standar (standardized loading) kurang dari 0.50 adalah indikator dari 

variabel endogen loyalitas pelanggan Y4 danY5 maka indikator tersebut harus 

dikeluarkan dalam analisis selanjutnya. Sehingga perlu diperbaiki dengan 

mengeluarkan indikator yang tidak valid diperoleh Model_4 Konstruk Endogen 
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Gambar 4.8 Model_4 Konstruk Endogen 
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Tabel 4.21 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk Endogen 

Variabel  Indikator  Standardized 

loading 

Measurement 

Error 

CR AVE 

 

Loyalitas 

paelnggan 

Y1 0.807 0.349  

0.754 

 

0.618 Y2 0.776 0.399 

Y3 0.534 0.715 

 

 

 

Kapuasan  

Y15 0.500 0.750  

 

 

0.836 

 

 

 

0.689 

 

Y16 0.732 0.464 

Y17 0.616 0.621 

Y18 0.674 0.546 

Y20 0.687 0.528 

Y21 0.610 0.627 

Y22 0.721 0.480 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2017 

 Berdasarkan Gambar 4.8 dan Tabel 4.21 diatas mengindikasikan bahwa 

pada model_4 konstruk endongen sudah tidak terdapat nilai standardized loading 

yang kurang dari 0.50 dan nilai Construct Reliability (CR) menunjukkan bahwa 

dari seluruh konstruk endogen diatas 0.70 dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa seluruh indikator dan variabel penelitian ini telah realibilitas dan validitas 

yang baik. 

 

2. Analisis Structural Equation Modelling (SEM) 

 Analisis selanjutnya adalah anlisis Structural Equation Modelling (SEM) 

dengan menggunakan indicator-indicator yang valid dalam tahap awal pengolahan 

melakukan uji asumsi SEM  dan uji goodness of fit model dilakukan dengan 

memperlihatkan hasil perhitungan dengan software AMOS 20.0. adapun 

pengujian dilakukan dibawah ini:  
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Gambar 4.9 Model SEM tahap awal 

 

Tabel 4.22 

Hasil pengujian Goodness Of Fit tahap awal 

Goodness Of 

Fit Index 

Nilai  Cut-off Value Keterangan  

Chi-Square 468.3 < α.df  

Good Fit Probability .000 >0.05 

RMSEA 0.088 < 0.08 Good Fit 

CFI 0.797 > 0.90 Kurang baik 

IFI 0.801 > 0.90 Marginal Fit 

NFI 0.710 > 0.90 Kurang baik 

TLI 0.769 > 0.90 Kurang baik 

AGFI 0.785 > 0.90 Kurang baik 

RMR 0.070 < 0,05 Marginal Fit 

GFI 0.829 > 0.90 Marginal Fit 

 Sumber: hasil olah data penelitian, 2017 
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 Berdasarkan tabel 4.22 dan gambar 4.9 diketahui bahwa kriteria-kriteria 

dalam uji goodness of fit untuk tahap awal masih belum memenuhi kriteria yang 

dianjurkan, hanya RMSEA, IFI, RMR dan GFI yang menunjukkan nilai marginal. 

Uji goodness of fit yang belum memenuhi kriteria harus dianalisi kembali, oleh 

sebab itu maka diperlukan proses modifikasi untuk memperbaik model dan 

modifikasi ini dilakukan berdasarkan modifications indices yang dikeluarkan 

AMOS 20.0 

Gambar 4.10 SEM setelah Modifikasi 
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Tabel 4.23 

Hasil pengujian Goodness Of Fit tahap awal 

Goodness Of Fit 

Index 

Nilai  Cut-off Value Keterangan  

Chi-Square 297.6 < α.df  

Good Fit Probability .000 >0.05 

RMSEA 0.059 < 0.08 Good Fit 

CFI 0.913 > 0.90 Good Fit 

IFI 0.915 > 0.90 Good Fit 

NFI 0.815 > 0.90 Marginal Fit 

TLI 0.895 > 0.90 Marginal Fit 

AGFI 0.844 > 0.90 Marginal Fit 

RMR 0.049 < 0,05 Marginal Fit 

GFI 0.882 > 0.90 Marginal Fit 

 Sumber: hasil olah data penelitian, 2017 

 Berdasarkan Gambar 4.9 dan Tabel 4.23. terlihat bahwa hasil uji goodness 

of fit pada structural model setelah modifikasi lebih baik dari pada hasil uji 

goodness of fit pada (Structural Equation Modeling) SEM tahap awal. Dengan ini 

untuk melakukan pengujian hipotesis menggunakan model setelah modifikasi. 

 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tabel 4.24 

Regression Weight dan standardized Regression Weight setelah Modifikasi 

 Estimasi S.E. C.R. P 

BI  K 0.217 0.069 3.137 0.002 

KP  K 0.179 0.066 2.696 0.007 
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LP  BI 0.166 0.144 1.156 0.284 

LP  K 0.289 0.110 2.641 0.009 

LP  KP 0.028 0.139 0.201 0.841 

 Sumber: hasi olah penelitian,2017 

 Berdasarkan nilai probability pengaruh kepuasan terhadap brand image 

sebesar 0.002 kurang dari 0.05 (α=5%), sehingga disimpulkan bahwa kepuasan 

berpengaruh signifikan terhadap brand image. Berdasarkan hasil yang menduga 

kepuasan berpengaruh signifikan terhadap brand image terbukit benar. Nilai 

standar estimasi sebesar 0.217 menunjukkan arah positif artinya semakin baik 

kepuasan pelanggan maka semakin meningkat brand image Telkomsel dikalangan 

mahasiswa/I. 

 Berdasarkan nilai probability pengaruh kepuasan terhadap kualitas produk 

sebesar 0.007 kurang dari 0.05 (α=5%), sehingga disimpulkan bahwa kepuasan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk. Berdasarkan hasil yang 

menduga kepuasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk terbukit 

benar. Nilai standar estimasi sebesar 0.179 menunjukkan arah positif artinya 

semakin baik kepuasan pelanggan maka semakin meningkat kualitas produk 

Telkomsel. 

 Hasil analisis nilai probability pengaruh brand image terhadap loyalitas 

pelanggan sebesar 0.284 lebig dari 0.05 (α=5%), sehingga disimpulkan bahwa 

brand image berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil yang menduga brand image berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan terbukit benar. Nilai standar estimasi sebesar 0.166 
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menunjukkan arah positif artinya semakin baik brand image Telkomsel maka 

semakin meningkat loyalitas pelanggan Telkomsel dikalangan mahasiswa/I 

 Hasil analisi menunjukkan nilai probability pengaruh kepuasan terhadap 

loyalitas pelanggan sebesar 0.009 kurang dari 0.05 (α=5%), sehingga disimpulkan 

bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil yang menduga kepuasan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas terbukit benar. Nilai standar estimasi sebesar 0.289 menunjukkan arah 

positif artinya kepuasan sebagai variabel moderating menunjukkan memperkuat 

hubungan kualitas produk, brand image terhadap loyalitas pelanggan dengan ini 

orang yang merasa puas maka akan loyal terhadap produk/jasa tersebut. 

 .Nilai probability pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

sebesar 0.0841 lebih dari 0.05 (α=5%), sehingga disimpulkan bahwa kualitas 

produk berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan 

hasil yang menduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan terbukit benar. Nilai standar estimasi sebesar 0.841 menunjukkan arah 

positif artinya semakin baik kualitas produk maka semakin meningkat loyalitas 

pelanggan Telkomsel dikalangan mahasiswa/I. 
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BAB V 

SIMPULAN dan SARAN 

A. simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada penelitian 

disimpulkan: 

1. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, 

maka semakin baik kualitas produk Telkomsel yang dipertahankan maka 

semakin puas pelanggan  

2. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, 

dengan ini semakin bagus dan baik merek produk atau jasa maka akan 

meningkatkan kepuasan para pelanggan 

3. Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, akan meningkatkan keingian pelanggan untuk merekomdasikan 

atau tetap memakai kembali produk tersebut 

4. Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, berarti pengaruh merek yang baik dan bagus membuat 

pelanggan untuk tetap loyal 

5. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

artinya pelanggan yang puas pasti loyal terhadap produk/jasa apa lagi 

didukung dengan kulitas produk dan brand image Telkomsel yang baik, 

dan variabel moderating ini memperkuat hubungan loyalitas pelanggan 

6. Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan. Maka kepuasan pelanggan dapat memediasi pengaruh kualitas 
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produk terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel di kalangan mahasiswa/I 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 

7. Brand Image berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan. 

Maka kepuasan pelanggan dapat memediasi pengaruh brand image 

terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel di kalangan mahasiswa/I Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan simpulan, maka disarankan: 

1. Sebagai merek yang cukup ternama maka Telkomsel harus mampu 

mempertahankan kualitas produk dan brand image dimana para pesaing 

operator telah meningkatkan kualitas dan brand 

2. Pada perusahan Telkomsel seharusnya sering melakukan promosi pada 

keseluruhan sim card dan bukan pada beberapa sim card  

3. Bagi peneliti yang akan mendatang dapat meneliti dengan menambahkan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi loyalitas dan kepuasan  
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KUESIONER PENELITIAN 

Pengaruh Kualitas Produk, Brand Image Telkomsel Terhadap Loyalitas 

Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Moderating (Studi 

Kasus: Mahasiswa/I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 

Palembang) 

 

A. Identitas Pribadi 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pertanyaan berikut berkaitan dengan karakteristik responden 

2. Berikan tanda () atau uraian jelas dan singkat untuk pertanyaan 

singkat dibawah ini. 

3. Dimohon kepada Bapak/Ibu/Sdr/I untuk TIDAK mengosongkan 

jawaban walaupun hanya satu pertanyaan 

 

No. Pertanyaan  

1. Nama Responden …….                    (boleh dikosongkan) 

2. Nomor Responden …….                    (diisi oleh peneliti) 

3. Agama ……. 

4. Usia …….                       tahun 

5. Jenis Kelamin             Laki-laki 

 

            Perempuan 

 

6. Status Pernikahan              Menikah 

 

             Belum menikah 

    

7. Lama menjadi 

pelanggan Telkomsel 

…….        tahun  

8. Semester Terakhir              Semester Ganjil …… 

 

             Semester Genap…… 

 

9. 

 

 

 

Uang saku perbulan 

 

 

 

            < Rp. 500.000,00 

 

              Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 

 

> Rp. 1.000.000,00 

 



B. Petunjuk Pengisian Kuesioner, Variabel Kualitas Produk (X1) 

Berilah tanda () pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai keadaan yang 

sebenarnya dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 3.  N = Netral 

2. TS    = Tidak Setuju  4.  S =  Setuju  5. SS = Sangat 

Setuju 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

Indikator kualitas produk performance kinerja Telkomsel 

1. Saya yakin kualitas produk 

telkomsel lebih baik dari operator 

lainnya 

     

2.  Dalam pengaplikasian jaringan 

produk Telkomsel sangat bagus   

     

3. Saya menyukai kinerja jangkauan 

jaringan Telkomsel 

     

Indikator kualitas produk keistimewaan (features) jaringan Telkomsel 

4. Cukup senang tawaran bonus pada 

pembelian isi ulang data Telkomsel 

     

5. Dalam pengguna data Telkomsel 

lebih hemat dibandingkan operator 

lain 

     

6. Aplikasi Telkomsel poin 

memudahkan saya untuk 

menukarkan poin dengan berbagai 

tawaran 

     

Indikator kualitas produk kehandalan (reability) jaringan Telkomsel 

7. Pada saat kesulitan yang saya 

alami, maka jaringan Telkomsel 

menjadi alternative  pembaruan 

saya 

     

8. Saya merasa mendapat kemudahan 

pada jaringan koneksi telkomsel 

dari sim card lainnya  

     

9. Sinyal jaringan Telkomsel cocok 

untuk kalangan mudah  

     

10. Usaha peluasan jaringan Telkomsel 

dalam dunia pendidikan sangat 

bagus 

     

11. Walau pun saya tidak mendapatkan 

jaringan 4G telkomsel, saya dapat 

tetap menggunakan jaringan 3G 

Telkomsel 

     



Indikator kualitas produk kesesuaian dengan spesifikasi jaringan Telkomsel 

12. Saya merasa pada saat 

pengunduhan aplikasi maupun 

yang lain sangat mudah  

     

13. Kecepatan jaringan Telkomsel 

sangat cepat sesuai dengan yang 

diinginkan saya 

(pengguna/pelanggan) 

     

14. Jaringan Telkomsel yang di 

promosi sesuai dengan kenyataanya 

     

Indikator kualitas produk daya tahan (durability) pada Telkomsel 

15. Saya sangat suka dengan jaringan 

Telkomsel yang bisa dibawah 

keluar daerah terpencil 

     

16. Kebebasan menggunakan jaringan 

Telkomsel  sangat memudahkan 

pada saat cuaca apa pun 

     

17. Saya meresa Telkomsel 

memberikan kenyamanan saat 

berkomunikasi 

     

Indikator kualitas produk serviceability jaringan Telkomsel 

18. Karyawan operator Telkomsel 

menanggapi permasalahan saya 

dengan serius 

     

19. Saya suka pada Perilaku karyawan 

Telkomsel karena menambah 

kenyamanan saya pada jaringan 

Telkomsel  

     

20. Perusahan Telkomsel sangat bisa 

dihandalkan pada setiap kondisi 

(call center 24 jam, 

mengaplikasikan layanan dari 

operator bisa kapan saja) 

     

Indikator kualitas produk daya tarik (estetika) pada jaringan Telkomsel 

21. Bentuk fisik Sim Card Telkomsel 

sangat menarik perhatian saya  
     

22. Sim Card GSM Telkomsel tidak 

cepat mengalami kerusakaan 
     

23. Fitur pada aplikasi Telkomsel poin 

sangat menarik  
     

 

 

 



C. Petunjuk Pengisian Kuesioner, Variabel Brand Image (X2) 

Berilah tanda () pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai keadaan yang 

sebenarnya dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 3.  N = Netral 

2. TS    = Tidak Setuju  4.  S =  Setuju  5. SS = Sangat 

Setuju 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

Indikator kesadaran nama merek Telkomsel (brand name awareness)  

1. Saya setuju jika Telkomsel adalah 

merek familiar karena sering 

terdenger disekitar kita 

     

2. Saya sadar Telkomsel merupakan 

merek yang mudah ditemukan 

dimana saja 

     

3.  Menurut pengetahuan saya 

Telkomsel merupakan perusahaan 

pertama di dunai komunikasi 

Indonesia  

     

Indikator kesetiaan merek Telkomsel (brand loyality) 

4. Saya merupakan pelanggan yang 

mengerti pentingnya teknologi 

karenanya saya setia pada merek 

Telkomsel 

     

5. Telkomsel memiliki citra merek 

yang baik 

     

6. Saya meresa merek Telkomsel 

telah membarikan kepercayaan 

saya  

     

Indikator kesan kualitas pada Brand  Telkomsel (perceived quality) 

7. Saya setuju jika kesan kualitas 

telkomsel dapat menyakinkan saya 

untuk tidak beralih ke operator lain 

     

8. Dari segi kualitas Telkomsel yang 

ditawar lebih baik dari operator 

lain 

     

9. Iklan telkomsel memberikan 

informasi yang lengkap  

     

Indikator asosiasi-asosiasi merek Telkomsel  

10.. Fitur operator Telkomsel memiliki 

keistimewahan sesuai kebutuhan 

seperti paket Blckberry, paket 

     



Loop, paket Talkmania (sms & 

telepon) dan lain-lainnya 

11. Memiliki manfaat yang sejajar 

dengan operator lainnya 

     

12. Fitur yang menarik di Sim card 

membuat saya tertarik 

     

Indikator asset lainnya pada Brand Image Telkomsel  

13.. Gambar pada kemasan Sim Card 

Telkomsel sangat menarik 

     

14.. Warna merah pada Brand 

Telkomsel melambangkan 

semangat perusahan untuk 

memenuhi kebutuhan teknologi  

     

15. Telkomsel merupakan Brand 

pertama diindonesia yang 

memudahkan untuk berkomunikasi 

pada semua operator lain 

     

16.. Model fitur atau gambar pada 

kartu seluler Telkmosel sangat 

futuristic (tidak ketinggalan 

zaman) 

     

 

 

D. Petunjuk Pengisian Kuesioner, Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

Berilah tanda () pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai keadaan yang 

sebenarnya dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 3.  N = Netral 

2. TS    = Tidak Setuju  4.  S =  Setuju  5. SS = Sangat 

Setuju 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

Indikator Repeat Purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk) 

1. Saya berminat untuk terus membeli 

produk-produk Telkomsel 

     

2. Harga paket Telkomsel terjangkau 

untuk semua lapisan masyarakat 

     

3. Keseluruhan yang diberikan 

Telkomsel sangat berkualitas 

     

Indikator Retention (ketahanan terhadap pengaruh yang negative)  

4 Menjadikan Telkomsel sebagai 

pilihan utama dibandingkan 

operator lain 

     

5. Saya tidak memiliki keinginan      



untuk berpindah operator lain yang 

sejenisnya 

6. Pilihan Sim Card Telkomsel yang 

ditawarkan beragam  yaitu Simpati, 

As, Loop dan Hallo  

     

Indikator Referalls (merefensikan secara total esistensi perusahaan)  

7.. Saya akan merekomendasikan 

kepada teman-teman  saya untuk 

menggunakan produk Telkomsel 

     

8. Saya akan menceritakan hal-hal 

baik mengenai produk-produk 

Telkomsel sebagai refensi teman 

yang memintak saran 

     

9. Saya akan mengajak orang lain 

untuk menggunakan produk 

Telkomsel 

     

 

E. Petunjuk Pengisian Kuesioner, Variabel Kepuasan (Y/Z) 

Berilah tanda () pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/I pilih sesuai keadaan yang 

sebenarnya  

dengan alternatif jawaban sebagai berikut: 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 3.  N = Netral 

2. TS    = Tidak Setuju  4.  S =  Setuju  5. SS = Sangat 

Setuju 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

5 4 3 2 1 

Indikator kepuasan Reliability (kemampuan untuk melakukan pelayanan yang 

dijanjikan) 

1. Telkomsel mampu memberikan 

layanan tambahan secara cepat 

(misalnya penggantian SIM Card 

yang rusak dan Cuctomer Care) 

     

2. Telkomsel senantiasa memberikan 

pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan saya 

     

3. Setiap informasi yang saya 

butuhkan selalu tersedia di bagian 

pelayanan 

     

Indikator kepuasan Responsiveness (keingian untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat kepada pelanggan)  

4. Operator Telkomsel, ramah dan 

mampu memberikan informasi 

yang diperlukan pelanggan dengan 

cepat 

     



5. Jaringan Telkomsel mampu 

memenuhi kebutuhan pelanggan 

     

6. Saya merasa pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan harapan   

     

Indikator kepuasan Assurance (pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan)  

7. Pelayan Telkomsel mampu 

membuat pelanggan mengerti 

apabila terjadi kesalahan 

     

8. Perilaku kinerja Telkomsel 

menimbulkan rasa aman 

     

9. Kinerja Telkomsel selalu 

menanyakan keluhan pelanggan 

pada masalah jaringan 

     

Indikator kepuasan empathy (perhatian, pelayanan pribadi yang diberikan 

kepada pelanggan  

10. Saya merasa puas karena setiap 

informasi yang saya butuhkan 

mengenai jaringan Telkomsel 

selalu tersedia dibagian pelayanan 

     

11.  Saya yakin memakai Telkomsel 

berdasarkan informasi yang saya 

pahami 

     

12. Saya merasa puas dengan manfaat 

sesuai harapan pelanggan 

     

Indikator kepuasan tangibles (meliputi fisik, perlengkapan, personalia, dan 

bahan tertulis 

13. Saya merasa hubungan yang baik 

dengan produk yang saya gunakan  

     

14. Saya puas dengan kualitas jaringan 

yang sesuai dengan harga 

     

15. Kemudahan saya berkomunikasi 

membuat saya tetap dapat 

bersilaturahim kepada keluarga 

     

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

Output Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Kualitas produk scela realiabilitas analys 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 91.20 61.568 .119 .829 

x2 91.35 60.450 .207 .826 

x3 91.29 58.800 .371 .819 

x4 91.42 58.275 .413 .817 

x5 91.68 58.249 .237 .829 

x6 91.51 59.608 .215 .827 

x7 91.20 58.814 .410 .817 

x8 91.16 58.587 .451 .816 

x9 91.32 57.988 .377 .818 

x10 91.27 57.525 .509 .813 

x11 91.23 58.670 .444 .816 

x12 91.38 59.111 .367 .819 

x13 91.40 57.930 .437 .816 

x14 91.39 58.209 .391 .818 

x15 91.31 57.059 .429 .816 

x16 91.42 55.722 .593 .808 

x17 91.36 57.116 .519 .812 

x18 91.51 58.000 .447 .815 

x19 91.49 58.281 .363 .819 

x20 91.49 57.578 .512 .813 

x21 91.48 58.623 .394 .818 

x22 91.45 60.309 .241 .824 

x23 91.35 59.284 .341 .820 

 



Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X2 87.02 58.834 .187 .831 

X3 86.96 57.285 .343 .824 

X4 87.09 56.384 .421 .821 

X5 87.35 56.389 .240 .833 

X6 87.18 57.656 .224 .831 

X7 86.87 57.018 .408 .821 

X8 86.83 56.785 .450 .820 

X9 86.99 56.131 .382 .822 

X10 86.94 55.695 .512 .817 

X11 86.90 56.955 .434 .821 

X12 87.05 57.294 .367 .823 

X13 87.07 56.065 .443 .820 

X14 87.06 56.278 .402 .821 

X15 86.98 55.356 .422 .820 

X16 87.09 53.932 .595 .812 

X17 87.03 55.386 .514 .817 

X18 87.18 56.249 .443 .820 

X19 87.16 56.396 .369 .823 

X20 87.16 55.673 .523 .817 

X21 87.15 56.751 .400 .822 

X22 87.12 58.438 .245 .828 

X23 87.02 57.266 .360 .823 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Brand image  

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x24 62.39 34.852 -.012 .822 

x25 62.33 32.544 .317 .805 

x26 62.90 31.246 .292 .810 

x27 62.79 31.282 .352 .804 

x28 62.60 30.492 .490 .794 

x29 62.75 30.138 .520 .791 

x30 62.59 29.349 .598 .785 

x31 62.64 30.463 .548 .790 

x32 62.66 30.999 .458 .796 

x33 62.67 30.614 .490 .794 

x34 62.69 31.351 .392 .800 

x35 62.67 30.413 .516 .792 

x36 62.72 31.720 .387 .801 

x37 62.53 31.627 .409 .799 

x38 62.67 31.217 .444 .797 

x39 62.40 31.779 .355 .803 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x25 57.92 32.335 .310 .819 

x26 58.49 31.005 .291 .824 

x27 58.38 30.930 .364 .817 

x28 58.19 30.104 .508 .806 

x29 58.34 29.894 .520 .805 

x30 58.18 29.093 .600 .799 

x31 58.23 30.329 .532 .805 

x32 58.25 30.701 .464 .810 



x33 58.26 30.244 .506 .807 

x34 58.28 31.037 .400 .814 

x35 58.26 30.163 .517 .806 

x36 58.31 31.491 .383 .815 

x37 58.12 31.242 .428 .812 

x38 58.26 31.028 .436 .811 

 

c. Kepuasan  

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

z1 60.43 27.563 .387 .856 

z2 60.19 28.557 .452 .849 

z3 60.28 28.263 .507 .846 

z4 60.35 29.214 .332 .855 

z5 60.28 28.625 .435 .850 

z6 60.25 27.967 .544 .844 

z7 60.24 26.877 .679 .837 

z8 60.23 27.515 .593 .841 

z9 60.29 27.825 .564 .843 

z10 60.23 28.620 .451 .849 

z11 60.24 28.023 .550 .844 

z12 60.29 28.328 .470 .848 

z13 60.16 27.793 .625 .841 

Z 

14 
60.18 29.093 .393 .852 

VAR00

031 
60.20 28.000 .470 .848 

 

 

 

 

 

 

 



d. Loyalitas pelanggan 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

y1 33.67 13.629 .508 .769 

y2 33.78 12.876 .479 .776 

y3 33.55 13.997 .447 .778 

y4 33.49 13.678 .547 .765 

y5 33.63 13.440 .567 .762 

y6 33.50 14.442 .404 .783 

y7 33.61 13.706 .545 .765 

y8 33.52 14.241 .439 .779 

y9 33.49 13.980 .423 .781 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 
 

 

Olah Data CFA dan Analisis SEM 

1. Model _1 konstruk eksogen 

 

 
 

 



2. Model_2 konstruk Eksogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Model_3 konstruk eksogen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Model_4 konstruk eksogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Model_1 konstruk endogen 

 
 

 

 

 

 



6. Model_2 konstruk endogen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Model_3 konstruk endogen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Model_4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Model SEM Awal 

 
 

10. Model SEM Modifikasi 

 



LAMPIRAN  

 

Modification Indices (Group number 1 - Default model) 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
M.I. Par Change 

e62 <--> e64 4.310 -.015 

e59 <--> e61 4.676 .098 

e57 <--> e62 6.796 -.137 

e57 <--> e61 15.574 .209 

e55 <--> e57 4.051 .104 

e52 <--> e58 6.002 -.104 

e52 <--> e55 6.478 .111 

e51 <--> e63 8.440 .027 

e51 <--> e58 7.249 .110 

e51 <--> e53 7.526 .116 

e50 <--> e60 4.253 -.111 

e50 <--> e59 4.152 -.094 

e50 <--> e52 9.165 .138 

e49 <--> e61 4.111 .106 

e49 <--> e54 5.964 -.110 

e49 <--> e53 4.554 -.109 

e48 <--> e63 4.413 .024 

e48 <--> e60 4.506 .114 

e48 <--> e59 4.138 -.094 

e48 <--> e57 12.430 -.191 

e48 <--> e53 5.810 .126 

e46 <--> e58 4.425 .075 

e46 <--> e50 10.394 .124 

e46 <--> e48 4.445 -.081 

e46 <--> e47 4.365 .050 

e45 <--> e58 5.754 -.066 

e44 <--> e66 4.428 .017 

e44 <--> e55 11.296 -.096 

e43 <--> e64 4.839 -.009 

e43 <--> e58 6.437 -.073 

e43 <--> e48 8.616 -.091 

e43 <--> e47 5.650 -.046 

e43 <--> e45 5.485 .039 

e43 <--> e44 7.854 .048 

 



Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KP <--- K .558 .119 4.693 *** par_35 

BI <--- K .315 .112 2.822 .005 par_37 

LP <--- KP .460 .220 2.092 .036 par_36 

LP <--- K .556 .141 3.940 *** par_38 

LP <--- BI .369 .249 1.482 .138 par_39 

y10 <--- K 1.000 
    

y11 <--- K 1.183 .135 8.752 *** par_1 

y12 <--- K 1.210 .139 8.722 *** par_2 

y13 <--- K 1.064 .134 7.962 *** par_3 

y14 <--- K 1.221 .139 8.759 *** par_4 

y15 <--- K 1.239 .140 8.841 *** par_5 

y16 <--- K 1.321 .144 9.181 *** par_6 

y17 <--- K 1.314 .143 9.163 *** par_7 

y18 <--- K 1.231 .137 8.979 *** par_8 

y19 <--- K 1.216 .138 8.818 *** par_9 

y20 <--- K 1.329 .144 9.208 *** par_10 

y21 <--- K 1.320 .143 9.218 *** par_11 

y22 <--- K 1.329 .143 9.281 *** par_12 

y23 <--- K 1.282 .143 8.988 *** par_13 

y24 <--- K 1.222 .143 8.550 *** par_14 

y1 <--- LP 1.000 
    

y2 <--- LP 1.000 .115 8.709 *** par_15 

y3 <--- LP 1.179 .142 8.318 *** par_16 

y4 <--- LP 1.188 .142 8.388 *** par_17 

y5 <--- LP 1.229 .143 8.624 *** par_18 

y6 <--- LP 1.219 .142 8.562 *** par_19 

y7 <--- LP 1.279 .147 8.722 *** par_20 

y8 <--- LP 1.221 .144 8.495 *** par_21 

y9 <--- LP 1.178 .139 8.466 *** par_22 

x23 <--- KP 1.000 
    

x22 <--- KP 1.898 .382 4.964 *** par_23 

x21 <--- KP 1.034 .269 3.847 *** par_24 

x20 <--- KP 1.684 .352 4.786 *** par_25 

x19 <--- KP 1.574 .336 4.679 *** par_26 

x18 <--- KP 1.032 .269 3.832 *** par_27 

x16 <--- KP .447 .213 2.103 .035 par_28 

 

 


