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Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena PT.Telkom yang masih 

membutuhkan perbaikan untuk memberikan pelayanan yang prima. Hal ini terbukti masih 

banyaknya komplein yang diterima oleh PT. Telkom. Lambatnya dalam mengatasi gangguan 

serta tidak cepatnya pelayanan yang diberikan yang menjadi salah satu faktor komplein 

tersebut yang menjadikan para pelanggan tidak terpuaskan.Membuat pelanggan menjadi setia 

atau loyal bukanlah perkara yang mudah. Dengan demikian loyalitas dapat terus 

dipertahankan apabila pihak penyedia jasa terus berusaha untuk memberikan kualitas 

pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan teknik kausalitas dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan jasa 

telekomunikasi PT. Telkom Kediri yaitu sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuisioner dan observasi langsung ditempat. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji T 

dan uji F. 

Permasalahan Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakahkualitas layanan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? (2) Apakah citra perusahaan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan? (3) Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan? (4) Apakah kualitas layanan, citra perusahaan, dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) kualitas layanan secara parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan, citra perusahaan secara parsial berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan, dan kepuasan pelanggan secara parsial berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. (2) kualitas layanan, citra perusahaan, kepuasan pelanggan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 
 

Kata Kunci: Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, Kepuasan Pelanggan, Loyalitas Pelanggan. 
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I. LATAR BELAKANG  

Industri telekomunikasi adalah 

salah satu industri bisnis yang paling 

kompetitif dan berkembang pesat saat 

ini. Komunikasi tidak hanya dijadikan 

sebagai sarana pertukaran pesan dari 

seorang komunikator kepada 

komunikan juga untuk saling 

berinteraksi dan berhubungan antara 

seseorang dengan orang yang lain, 

Perusahaan Perseroan (Persero) PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. (PT. 

Telkom) merupakan Badan Usaha Milik 

Negara dan penyedia layanan 

telekomunikasi dan jaringan terbesar di 

Indonesia.  

Loyalitas pelanggan merupakan 

asset dan memiliki peran penting dalam 

sebuah perusahaan. Menurut Hurriyati 

(2010:128) mengungkapkan definisi 

loyalitas konsumen sebagai berikut  

“Costumer Loyalty is deeply held 

commitment to rebuy or repatronize a 

preffered product or service consistenly 

in the future, despite situational 

influence and marketing efforts having 

the potential to cause switching 

behavior”. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas adalah 

komitmen yang dipegang teguh oleh 

pelanggan untuk membeli kembali atau 

mengunggulkan produk dan jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan 

datang.  

Definisi kualitas jasa berpusat 

pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi 

harapan pelanggan. Kualitas layanan 

menurut  Tjiptono dan Candra 

(2011:59) yaitu tingkat keunggulan 

yang  diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan  tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

Apabila jasa yang diterima atau yang 

dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas yang 

ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima 

lebih  rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa akan 

dipersepsikan buruk atau tidak 

memuaskan. Dengan demikian baik 

tidaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan pada penyedia jasa dalam 

memenuhi harapan pemakainya secara 

baik. 

Selain memberikan pelayanan 

yang prima kepada pelanggannya, citra 

suatu perusahaan merupakan faktor 

yang sering mempengaruhi keputusan 

pembelian. Setiap perusahaan selalu 

berusaha membangun citranya yang 

positif dimata pelanggan. Citra 
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dimaksudkan cara bagaimana pihak lain 

memandang sebuah perusahaan. Setiap 

perusahaan mempunyai citra, sebanyak 

jumlah orang yang memandangnya. 

Citra perusahaan datang dari konsumen 

atau pelanggan perusahaan, pelanggan 

potensial, dan pihak-pihak lain yang 

memiliki kepedulian terhadap 

perusahaan tersebut. 

Citra perusahaan menurut Kotler 

dan Keller (2012:274) adalah citra 

merupakan seperangkat keyakinan, ide, 

dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu objek. Kualitas 

Pelayanan dan Citra Perusahaan 

memiliki hubungan yang erat dengan 

kepuasan pelanggan untuk menjalin 

ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, 

ikatan seperti ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami seksama 

harapan pelanggan serta kebutuhannya. 

Dengan demikian, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan di 

mana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan.  

Kepuasan pelanggan dapat 

menciptakan kesetiaan pelanggan 

kepada perusahaan yang memberikan 

kualitas yang memuaskan. Menurut 

Tjiptono dan Candra (2012:311) 

kepuasan pelanggan merupakan respon 

pelanggan terhadap evaluasi persepsi 

atas perbedaan antara harapan awal 

sebelum pembelian (atau standar kinerja 

lainnya) dan kinerja aktual produk 

sebagaimana dipersepsikan setelah 

memakai atau mengkonsumsi produk 

bersangkutan. Kepuasan pelanggan 

merupakan evaluasi dimana alternative 

yang dipilih sekurang-kurangnya sama 

atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan apabila 

hasilnya tidak memenuhi harapan. 

Tingkat kepuasan pelanggan  

yang tinggi dapat meningkatkan 

loyalitas pelanggan dan mencegah 

perputaran pelanggan. Menurut Sunyoto 

(2013: 35) kepuasan konsumen adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan (kinerja atau hasil) 

yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Secara umum kepuasan 

dapat diartikan sebagai suatu 

perbandingan antara kinerja atau hasil 

yang diterima konsumen dengan 

harapan konsumen, kinerja atau hasil 

yang diterima itu paling tidak harus 

sama dengan harapan konsumen, atau 

bahkan melebihinya. Dari seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan pada akhirnya akan 

bermuara pada nilai yang akan 
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diberikan oleh pelanggan mengenai 

kepuasan yang dirasakan. Dalam 

globalisasi ini, mengukur tingkat 

kepuasan para pelanggan sangatlah 

perlu, walaupun hal tersebut tidaklah 

semudah mengukur berat badan atau 

tinggi badan pelanggan yang 

bersangkutan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

     Teknik Penelitian dan Pendekatan 

 Pendekatan dalam penelitian 

yang berjudul Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan, Citra Perusahaan, 

Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kediri 

ini menggunakan data kuantitatif. 

Menurut Sujarweni (2015:39) 

pendekatan kuantitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan 

penemuan yang dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau 

cara lain dari kuantifikasi. Penelitian 

dapat dijalankan sesuai dengan yang 

diharapkan maka perlunya diadakan 

desain atau teknik penelitian. Dimana 

pengertian dari teknik penelitian 

kausalitas menurut Marzuki (1999:122) 

adalah penelitian yang di lakukan untuk 

membandingkan suatu variabel (objek 

penelitian), antara subjek yang berbeda 

dan menemukan hubungan sebab 

akibatnya.  

    Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah perusahaan 

Telekomunikasi Indonesia (Telkom) 

yang terletak di Jalan. Hayam Wuruk 

No. 45-47, Kediri – Jawa timur. 

Waktu penelitian yang akan 

dilakukan di PT. Telkom Kediri 

dilaksanakan pada 4 bulan terhitung 

mulai bulan maret 2017 sampai juni 

2017. Diawali dengan pembuatan 

proposal, sampai penulisan skripsi itu 

sendiri. Hal ini terhitung dari observasi 

awal yang dilakukan oleh peneliti, di 

susul dengan penyusunan identifikasi 

masalah, pengumpulan teori, 

penyebaran kuesioner, hasil perhitungan 

sampai pada analisis data. Penelitian ini 

diakhiri dengan kesimpulan serta saran 

yang dapat diberikan oleh penulis 

kepada pihak- pihak yang terlibat, 

khususnya PT. Telkom Kediri. 
 

    Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2013:173) 

populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Penelitian populasi 

dilakukan apabila ingin melihat semua 

liku-liku yang ada dalam populasi. 

Populasi merupakan kumpulan individu 

atau obyek penelitian yang memiliki 

5 

Simki-Economic Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

Dewi Ratna Sari| 13.1.02.02.0426 

Fakultas Ekonomi – Prodi S1 Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
||       || 

 

karakteristik atau sifat yang dimiliki 

oleh subyek atau obyek yang telah 

ditetapkan berdasarkan data yang 

diperoleh dari para pelanggan PT 

Telkom Indonesia Tbk. Kediri, maka 

populasi dalam penelitian ini adalah 

pelanggan pengguna jasa PT Telkom 

Indonesia Tbk. Kediri. Menurut 

Arikunto (2014:174) Sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. 

 

III. HASIL DAN ANALISIS DATA 

1. Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS, 

menunjukkan bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal. Oleh 

karena itu dapat dinyatakan bahwa 

data dalam variabel-variabel ini 

berdistribusi normal. 

 

 

 

2. Uji Multikoliearitas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

(Constant) 

Kualitas Layanan  

Citra Perusahaan 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

,933 

,941 

,967 

 

1,07

2 

1,06

3 

1,03

4 

Sumber: Data diolah (2017) 

  Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat dilihat bahwa kualitas 

layanan, citra perusahaan, dan 

kepuasan pelanggan memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0,933; 0,94; 

0,967 yang lebih besar dari 0,5 dan 

VIF sebesar 1,072; 1,063; 1,034 

yang lebih kecil dari 10, dengan 

demikian dalam model ini tidak ada 

masalah multikolinieritas, hal ini 

berarti antar variabel independen 

tidak terjadi korelasi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

  Sumber: Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil tersebut 

maka menunjukkan bahwa titik-

titik tidak berbentuk pola tertentu 
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dan titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
[ 

4. Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 1.753  

     Sumber: Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil di atas 

nilai DW hitung lebih besar dari 

(du) = 2,963 dan kurang dari 4 – 

2,963 (4-du) = 2,337 atau dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 yang 

menunjukkan du < d < 4 – du atau 

2,396 < 1,753< 1,037, sehingga 

model regresi tersebut sudah bebas 

dari masalah autokorelasi. Hal ini 

berarti ada korelasi antara 

kasalahan penganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

      Sumber: Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil di atas maka 

didapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut: 

Y = 4,850 + 0,380 X1 + 0,603 X2 +     

0,230 X3 + e 

Penjelasan dari masing-

masing koefisien regresi 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang 

diperoleh dari hasil uji analisis 

yaitu Y = 4,850 + 0,380 X1 + 

0,603 X2 + 0,230 X3 + e 

persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai 

berikut: 

1. Konstanta = 4,850 

Jika variabel kualitas layanan 

(X1), citra perusahaan (X2), dan 

kepuasan pelanggan (X3) = 0, 

maka loyalitas pelanggan (Y) 

akan menjadi 4,850 

2. Koefisien X1 = 0,380 

Setiap penambahan 1 satuan 

variabel ada kualitas layanan 

(X1), citra perusahaan (X2), dan 

kepuasan pelanggan (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan loyalitas 

pelanggan (Y) sebesar 0,380 

3. Koefisien X2 = 0,603 

Setiap penambahan 1 satuan 

variabel kualitas layanan (X1), 
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citra perusahaan (X2), dan 

kepuasan pelanggan (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan loyalitas 

pelanggan (Y) sebesar 0,603. 

4. Koefisien X3 = 0,230 

Setiap penambahan 1 satuan 

variabel kualitas layanan (X1), 

citra perusahaan (X2), dan 

kepuasan pelanggan (X3) tetap 

dan tidak berubah, maka akan 

meningkatkan loyalitas 

pelanggan (Y) sebesar 0,230. 

6. Koefesien Determinasi 

 

 Sumber: Data diolah (2017) 

Dapat dijelaskan bahwa 

besarnya koefisien determinasi 

(Adjusted R Square = 0,551 yang 

berari 55%) menunjukkan bahwa 

variabel bebas mempunyai 

pengaruh sebesar 55% terhadap 

variabel terikat dan sebesar 45% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam variabel 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

7. Uji t (Pengaruh secara parsial) 

 

Model t Sig. 

1  

(Consta

nt) 

    Kualitas 

Layanan 

    Citra 

Perusahaan 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

,805 

2,999 

3,290 

2,195 

,425 

,004 

,002 

,032 

Sumber: Data diolah (2017) 

a. Pengujian hipotesis 1 

H0:β1=  kualitas layanansecara 

parsial berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan.  

Ha:β1 = kualitas layanan 

secara parsial 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 Berdasarkan hasil perh-

itungan pada SPSS for windows 

versi 23 diperoleh nilai signifikan 

variabel harga adalah 0,004. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel kualitas 

layanan < 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Kualitas 

layanan secara parsial berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. 
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b. Pengujian hipotesis 2 

H0:β2 = citra perusahaan secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Ha: β2  = citra perusahaan 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi diperoleh nilai 

signifikan variable citra 

perusahaan adalah 0,002. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel citra 

perusahaan < 0,05 yang berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 

dari pengujian parsial ini adalah 

citra perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

c. Pengujian hipotesis 3 

H0:β3 = kepuasan pelanggan 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Ha:β3 = kepuasan pelanggan 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 

 Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 diperoleh 

nilai signifikan variable 

kepuasan pelanggan dalah 

0,032. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel promosi <0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah kepuasan 

pelanggan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. 

8. Uji F 

Model F Sig. 

1 Regressio

n 

Residual 

Total 

11,65

3 

,000

b 

   Sumber: Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 diperoleh nilai 

signifikan adalah 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji F variabel kualitas 

layanan, citra perusahaan, dan 

kepuasan pelanggan < 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 
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Hasil dari pengujian simultan ini 

adalah kualitas layanan, citra 

perusahaan, dan kepuasan 

pelanggan berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

  PEMBAHASAN 

A.  Pembahasan 

 Berdasarkan hasil pengujian 

secara statistik dapat terlihat dengan 

jelas bahwa secara parsial (individu) 

semua variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Pengaruh 

yang diberikan ketiga variabel bebas 

tersebut  bersifat positif artinya 

semakin tinggi kualitas layanan, citra 

perusahaan , dan kepuasan pelanggan 

maka mengakibatkan semakin tinggi 

pula loyalitas pelanggan. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan hasil penelitian 

sebelumnya. Penjelasan dari masing-

masing pengaruh variabel dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kualitas Layanan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Hasil pengujian hipotesis 

(H1) telah membuktikan terdapat 

pengaruh antara kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Melalui hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2,999> 1,670 dengan 

taraf signifikansi hasil sebesar 

0,004 tersebut < 0,05, dengan 

demikian Ha diterima dan Ho 

ditolak. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kualitas layanan mempunyai 

peran yang erat dalam menentukan 

tinggi rendahnya loyalitas 

pelanggan. Koefisien regresi 

variabel kualitas layanan bernilai 

positif sebesar 0,326, menunjukan 

kualitas layanan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

pelanggan. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

pelanggan.  

 Dengan memberikan 

pelayanan yang baik pelanggan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri akan terpuaskan sehingga 

mengalami dampak yang positif 

dan memiliki loyalitas yang tinggi 

terhadap PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Kediri. Pelanggan 

seringkali tidak loyal disebabkan 

oleh adanya pelayanan yang buruk 

atau kualitas pelayanan yang 

semakin menurun dari yang 
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diharapkan pelanggan. kualitas 

pelayanan merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan,  tujuan dengan 

diadakannya pelayanan yang baik 

adalah agar konsumen merasakan 

adanya kepuasan dan dampaknya 

bagi perusahaan PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri akan memperoleh laba 

maksimum. Kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen 

harus berfungsi untuk lebih 

memberikan kepuasan yang 

maksimal, oleh karena itu dalam 

memberikan pelayanan harus 

dilakukan sesuai dengan fungsi 

pelayanan. Semakin baik kualitas 

layanan yang diberikan kepada 

pelanggan maka pelanggan pun 

juga akan loyal.  

 Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Menurut 

hasil penelitian Mardikawati 

(2013)yang berjudul Pengaruh 

Nilai Pelanggan dan Kualitas 

Layanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan, melalui Kepuasan 

Pelanggan padaPelanggan Bus 

Efisiensi.Studi Kasus di PO Bus 

Efisiensi Jurusan Yogyakarta-

Cilacap. Hasil penelitian 

menujukkan kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Pengaruh Citra Perusahaan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Hasil pengujian hipotesis 

(H2) telah membuktikan terdapat 

pengaruh antara citra perusahaan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Melalui hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh nilai t 

hitung sebesar 3,290> 1,670 dengan 

taraf signifikansi hasil sebesar 

0,002 tersebut < 0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini Ha diterima dan Ho ditolak. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa 

citra perusahaan mempunyai peran 

yang erat dalam menentukan tinggi 

rendahnya loyalitas pelanggan. 

Koefisien regresi variabel kualitas 

layanan bernilai positif sebesar 

0,356, menunjukan citra 

perusahaan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan, 

artinya semakin baik citra 

perusahaan yang diberikan kepada 

pelanggan maka pelanggan pun 

juga akan loyal. Pengujian ini 

secara statistik membuktikan 

bahwa citra perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. Artinya bahwa 

ada pengaruh antara variabel citra 

perusahaan terhadap loyalitas 

pelanggan.  

 Dengan adanya citra 

perusahaan  juga mempengaruhi 

pelanggan akan loyal atau tidak 

terhadap produk atau jasa yang di 

miliki PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Kediri, selama ini 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri sudah memiliki citra 

perusahaan yang baik sehingga 

pelanggan tetap konsisten pada 

produk atau jasa PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri, Pelanggan seringkali tidak 

loyal disebabkan oleh adanya 

pelayanan yang buruk dan citra 

perusahaan yang kurang baik 

sehingga pelanggan memiliki 

persepsi buruk terhadap perusahaan 

tersebut.  

 Menurut hasil penelitian 

Menurut hasil penelitian Suratno  

(2016) yang berjudul Pengaruh 

Citra Perusahaan dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan dengan Kepuasan 

Pelanggan Sebagai Variabel 

Intervening pada PT Pelabuhan 

Indonesia III Semarang. Hasil 

penelitian menujukkan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas pelayanan, citra 

perusahaan, dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Pengaruh Kepuasan Pelanggan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Hasil pengujian hipotesis 

(H3) telah membuktikan terdapat 

pengaruh antara kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan 

didapat nilai t hitung sebesar 

2,195> 1,681 dengan taraf 

signifikansi hasil sebesar 0,032 

tersebut < 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ho 

diterima dan Ha ditolak, Sehingga 

dapat dikatakan bahwa kepuasan 

pelanggan mempunyai peran yang 

erat dalam menentukan tinggi 

rendahnya loyalitas pelanggan. 

Koefisien regresi variabel kepuasan 

pelanggan bernilai positif sebesar 

0,234, menunjukan kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan, 

artinya semakin pelanggan 

merasakan kepuasaan terhadap 
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barang atau jasa yang di beli maka 

pelanggan pun juga akan semakin 

loyal. Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Artinya bahwa ada pengaruh antara 

variabel kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan.  

 Selain memberikan 

pelayanan yang baik dan adanya 

citra perusahaan yang baik dari PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri tentunya pelanggan akan 

merasakan kepuasan yang diberikan 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri, selama ini PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk 

Kediri sudah memberikan kinerja 

yang baik sehingga tercipta pula 

citra perusahaan yang baik di mata 

pelanggan PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Kediri dan 

pelanggan juga merasakan 

kepuasan terhadap produk dan jasa 

pada PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk Kediri. 

 Menurut penelitian yang 

dilakukan Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho (2015) 

dengan judul Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan, survey pada 

pelanggan Speedy Telkom di Kota 

Surakarta. Hasil penelitian 

menujukkan kualitas pelayanan 

berpengaruh secara positif dan 

signifikanterhadap kepuasan dan 

loyalitaspelanggan. 

4. Pengaruh Kualitas Layanan, 

Citra Perusahaan, dan Kepuasan 

Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

simultan kualitas layanan, citra 

perusahaan, dan kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan tabel  4.13, diperoleh 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 

yang artinya lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 atau 5%. H0 

ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan kualitas layanan, citra 

perusahaan, dan kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Dengan nilai koefisien determinasi 

Adjusted R
2
 sebesar 0,551 yang 

berarti bahwa 55% loyalitas 

pelanggan dapat dijelaskan oleh 
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ketiga variabel independen. Dari 

persentase yang tergolong tinggi 

tersebut, menunjukkan bahwa 

masih terdapat variabel lain yang 

dapat menjelaskan loyalitas 

pelanggan, tetapi tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini yaitu sebesar 

55%. Dari ketiga variabel citra 

perusahaan memiliki pengaruh 

paling dominan terhadap loyalitas 

pelanggan dibandingkan variabel 

kualitas layanan dan kepuasan 

pelanggan yang ditunjukan dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 

0,356. 

 Dari adanya variabel 

Kualitas layanan, Citra Perusahaan, 

dan Kepuasan pelanggan yang 

dapat mempengaruhi loyalitas 

pelanggan pada PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk Kediri dapat 

membuktikan bahwa selama ini 

kinerja karyawan sudah dilakukan 

dengan baik dan merupakan potensi 

nilai sinerjik yang menjadi 

perhatian bagi konsumen, karena 

dianggap mampu memberikan  

loyalitas secara positif. 

 Sesuai dengan penelitian 

Normasari (2013) dengan judul 

Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Pelanggan, 

Citra Perusahaan dan Loyalitas 

Pelanggan, survei pada tamu 

pelanggan yang menginap di Hotel 

Pelangi Malang. Hasil penelitian 

menujukkan Kualitas pelayanan, 

citra perusahaan dan kepuasan 

pelanggan secara langsung 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan
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