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ABSTRACT—Entertainment services today has become the
need of society to eliminate the fatigue and boredom in
daily activities. Colour KTV Lounge and Karaoke services
company karaoke that provides services such as room and
equipment in it that has been provided to the consumer
use of karaoke with friends, family, and relatives such as a
computer unit with songs - songs that have been provided
are ready to be accessed by the consumer, screen TV,
sound system, and two microphones and other equipment,
the study aims to determine the effect of satisfaction on
customer loyalty Colours KTV lounge and karaoke. The
method used in this research is survey method with
descriptive research and verification. Variables used to
assess dependent namely: customer loyalty and
satisfaction independent variables. The findings in this
study the relationship between the variables have
influence with great satisfaction 46.4% influence on
customer loyalty.
Keyword: Satisfaction. Loyalty, Service
INTISARI—Jasa hiburan saat ini telah menjadi kebutuhan
masyarakat untuk menghilangkan kelelahan dan
kebosanan dalam kegiatan sehari-hari. Warna KTV Lounge
dan Karaoke perusahaan jasa karaoke ang menyediakan
layanan seperti kamar dan peralatan di dalamnya yang
telah disediakan untuk konsumen penggunaan karaoke
dengan teman-teman, keluarga, dan kerabat seperti satu
unit komputer dengan lagu - lagu yang telah disediakan
siap menjadi diakses oleh konsumen, TV layar, sound
system, dan dua mikrofon dan peralatan lainnya, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan
terhadap loyalitas konsumen Warna KTV Lounge dan
karaoke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survei dengan jenis penelitian deskriptif
dan verifikatif. Variabel yang digunakan untuk menilai
dipendent yaitu loyalitas pelanggan dan kepuasan variabel
indipendent. Temuan dalam penelitian ini hubungan
antara variabel memiliki pengaruh dengan besar kepuasan
46,4% pengaruh pada loyalitas.
Kata Kunci: Kepuasan. Loyalitas, Jasa
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PENDAHULUAN
Masyarakat memiliki aktivitas dan kebutuhan
yang semakin kompleks, dimana masyarakat cukup
merasakan lelahnya melalui setiap harinya dengan penuh
aktivitas yang membuat jenuh. Di samping harus
melakukan kewajibannya dengan berbagai aktivitasnya
masing – masing, tentunya masyarakat juga memiliki
kebutuhan lain untuk tetap merasa nyaman di tengah
kehidupan jaman yang semakin modern ini. Hiburan
merupakan salah satu cara yang dibutuhkan untuk tetap
semangat dalam menjalankan aktivitas yang dikerjakan
selama ini. Dengan adanya hiburan yang didapat, hal itu
akan meringankan beban sementara serta menghilangkan
kejenuhan dan stress yang dialami salama ini, sehingga
akan kembali semangat menjalani aktivitas sehari – hari.
Dewasa ini hiburan banyak dicari oleh masyarakat baik
para pekerja maupun para pelajar, dengan tujuan untuk
menghilangkan kepenatan, ketegangan, kejenuhan, dan
rasa capek karena kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap
harinya. Dalam mengatasi hal tersebut, orang dapat
mencari tempat hiburan yang menyenangkan hati, seperti
taman hiburan, tempat wisata, bioskop, tempat karaoke,
dan masih banyak tempat hiburan lainnya (Mariyanto,
2010).
Persaingan antara perusahaan jasa hiburan yang
semakin besar dan ketat, menunjukkan akibat dari
semakin banyaknya perusahaan sejenis yang bermunculan.
Dengan semakin banyaknya persaingan yang ada, maka
pelanggan mempunyai kebebasan untuk memilih sehingga
akan menyebabkan kekuatan tawar-menawar pelanggan
yang semakin besar. Oleh karena itu perusahaan dituntut
untuk mempunyai strategi dalam berbisnis yang tepat agar
dapat tercapainya tujuan perusahaan, dimana salah satu
tujuannya adalah tercapainya kepuasan pelanggan bahkan
loyalitas pelanggan.
Strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan
adalah memperhatikan kualitas pelayanannya. Pelayanan
yang berkualitas akan menjadi tolak ukur tersendiri dalam
menilai suatu kualitas perusahaan. Pelanggan merupakan
pasar sasaran yang menerima layanan dari perusahaan
yang dapat secara langsung memberikan penilaian secara
subjektif. Karena pelanggan adalah orang yang menerima
hasil pekerjaan seseorang atau organisasi, maka hanya
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merekalah yang dapat menentukan kualitasnya seperti apa
dan hanya mereka yang dapat menyampaikan apa dan
bagaimana kebutuhan mereka (Tjiptono, 2003). Strategi
lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah
penetapan tarif yang wajar dan relevan. Hal ini karena
pelanggan dapat membuat perbandingan antara tarif yang
ditetapkan dengan tarif yang telah terbentuk dalam benak
mereka atau tarif yang diharapkan oleh pelanggan.
Colour KTV Karaoke adalah salah satu perusahaan jasa
yang bergerak dalam bidang hiburan karaoke, beralamt di
Jl. Terusan Jakarta no.2 Bandung (Antapani) Bandung, Jawa
Barat. Colour KTV karaoke merupakan salah satu bisnis
hiburan yang memberikan pelayanan berupa ruangan –
ruangan dan paralatan – peralatan di dalamnya yang telah
disediakan untuk digunakan konsumen berkaraoke dengan
teman, keluarga, dan kerabat seperti satu unit komputer
dengan lagu – lagu yang telah disediakan yang siap untuk
diakses konsumen, layar televisi, sound system, dan dua
buah microphone dan perlengkapan lainnya.
Selain mencari keuntungan, Colour KTV karaoke
berkewajiban untuk selalu meningkatkan bentuk
pelayanan kepada konsumen dan juga harus dapat
memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan
pelanggan atau masayarakat karena pelayanan yang lebih
baik membuat konsumen loyal kepada perusahaan dan
akan
menciptakan
perilaku
konsumen
yang
menguntungkan bagi perusahaan.
Kepuasan Konsumen Pada Industri Jasa
Kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang
atau
kecewa
seseorang
yang
timbul
karena
membandingkan kinerja yang di persepsikan produk (atau
hasil) terhadap ekspentasi mereka ( Kotler dan keller,
2008)
Kepuasan tidak akan pernah berhenti pada satu titik,
bergerak dinamis mengikuti tingkat kualitas produk dan
layanannya dengan harapan-harapan yang berkembang di
benak konsumen. Harapan pembeli dipengaruhi oleh
pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasehat
teman dan kolega, serta janji dan informasi pemasar dan
pesaingnya.
Menurut Umar (2005), menyatakan bahwa
Kepuasan konsumen adalah tingkatperasaan konsumen
setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan
harapannya . Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan
nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar
kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang
lama. Menurut Amir (2005) Kepuasan konsumen adalah
sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan (perceived)
sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan
Jadi kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan senang
atau kecewa setelah konsumen membandingkan manfaat
sebuah produk sesuai apa yang dia terima dan diharapkan.
Loyalitas Konsumen Dan Ukurannya
Loyalitas Konsumen adalah komitmen pelanggan
terhadap suatu merek, toko atau pemaso berdasarkan sifat
yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang
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(Tjiptono, 2003). Namun perlu ditekankan bahwa hal
tersebut berbeda dengan perilaku beli ulang Loyalitas
(loyalty) sebagai komitmenyang dipegang secara
mendalam untuk membeli atau mendukunng kembali
produk atau jasa yang di sukai di masa depan meski
pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi
menyebabkan pelaggan beralih (Oliver 1996)
Menurut Griffin (2005), loyalitas menunjukkan kondisi
dari durasi waktu tertentu dan menyaratkan bahwa
tindakan pembelian tidak kurang dari dua kali. Sedangkan
loyalitas pelanggan itu sendiri lebih banyak dikaitkan
dengan perilaku daripada sikap. Bila seseorang merupakan
pelanggan yang loyal, ia menunjukkan perilaku pembelian
yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang
diungkapkan dari waktu kewaktu oleh beberapa unit
pengambilan
keputusan.
Griffin
menyampaikan
keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila
memiliki pelanggan yang loyal adalah sebagai berikut :
1. Dapat mengurangi biaya pemasaran karena biaya
untuk menarik pelanggan baru lebih mahal.
2. Dapat mengurangi biaya transaksi.
3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen karena
pergantian konsumen lebih sedikit.
4. Dapat meningkatkan penjualan silang yang akan
memperbesar pangsa pasar perusahaan.
5. Mendorong word of mouth yang lebih positif dengan
asumsi bahwa pelanggan loyal juga berarti mereka
yang puas.
6. Dapat mengurangi biaya kegagalan
Dari berbagai teori diatas, dapat disimpulkan bahwa
Loyalitas konsumen (customer Loyalty) adalah komitmen
pelanggan secara mendalam terhadap suatu merek, toko,
pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain untuk membeli
atau mendukung kembali produk atau jasa tersebut yang
dia sukai di masa depan dan dalam kurun waktu yang
panjang.

BAHAN DAN METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode survey dengan jenis penelitian
deskriftif dan verifikatif. Alasan memilih metode survei
adalah keterbatasan waktu dan biaya, dan karakteristik
responden sesuai dengan permasalahan penelitian
(Malhotra, 2004). Pada penelitian ini, yang menjadi target
populasi adalah sebanyak 350 orang
yang telah
merasakan pelayanan di Colour KTV Lounge and Karaoke
sejak tahun 2015. Keseluruhan populasi tidak mungkin
dapat diteliti karena keterbatasan biaya, tenaga, dan
waktu. Oleh karena itu, pengambilan sampel ia sebanyak
10% dari populasi (Gay dan Diehl, 1992). Maka sample
yang di gunakakan pada penelitian ini sebanyak 10 % dari
populasi yaitu sebanyak 35 orang. Berikut desain
penelitian pada Gambar 1.

Kepuasan

loyalitas
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Sumber: Hasil rancangan(2016)
Gambar 1. Desain Penelitian
Persamaan stuktur analisis dalam penelitian ini dapat
disampaikan dalam persamaan berikut :
Y’ = a + bX ………………………………………………………………….(1)
Keterangan:
Y’ = Variabel Loyalitas
X = Variabel kepuasan
a = Konstanta (nilai Y’ apabila X =0)
b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun
penurunan) variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini
adalah kepuasan dan loyalitas konsumen, berikut pada
Tabel 1 detail oprasional variabel.

Tujuan dari penelitia ini mengkaji pengaruh kepuasan
terhadap loyalitas konsumen, sehingga digunakan dugaan
dalam hipotesis sebagai berikut :
Ho
: kepuasan tidak berpengaruh signifikan terhadap
Loyalitas konsumen
H1
: kepuasan berpengaruh signifikan
Loyalitas Konsumen

terhadap

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Variabel
Kepuasan konsumen

Dimensi
Kualitas sesuai dengan yang
dijanjikan

Pelayanan yang baik
Kepuasan bagi setiap konsumen

Loyalitas Konsumen

Kesediaan berbagi informasi
Menyampaikan hal positif

Rekomendasi
Melakukan pembelian secara kontinyu
Membeli jasa layanan tambahan
Menguji jasa layanan baru

Indikator
Kecanggihan
Kenyamanan
Kemudahan
Keramahan
Kecepatan
Perhatian
Kepuasan
Kesenangan
Prioritas
Kesediaan berbagi informasi
Penyampaian popularitas perusahaan
Penyampaian kelengkapan fasilitas
Rekomendasi teman
Rekomendasi keluarga
Rekomendasi orang lain
Datang terus- menerus
Pembelian makanan
Pembelian minuman
Uji coba

Sumber: Hasil analisis(2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber: Hasil analisis(2016)

Hasil penelitian disampaikan bahwa jenis kelamin
terbanyak didominasi oleh perempuan, dengan usia
produktif 20-30 tahun. Menelaah dari hasil tersebut
diketahui bahwa perempuan lebih menyukai industri jasa
(Karouke). Hasil analisis lainnya disampaikan pada data
statistik berikut.

Tabel 2. Menunjukan Adjusted R Square atau determinasi
(R2) sebesar 0,464. Berarti pengaruh variabel bebas X1
(kepuasan) terhadap variabel terikat Y (loyalitas) adalah
sebesar 46,4% (0,464 x 100%), sementara sisanya
sebesar 53,6% (100% - 46,4%), dipengaruhi oleh faktor
lain.

Tabel 2. Model Summary
Mod R
R
Adjusted R Std. Error of Durbinel
Squa Square
the Estimate Watson
re
1
.681a .464 .448
2.14782
2.256
a. kepuasan: (Constant), X
b.LoyalitasKonsumen Variable: Y

Uji Signifikan Simultan (Uji F)
Uji F dilaksanakan untuk melihat secara bersama-sama
pengaruh signifikan dari variable kepuasan terhadap
variable loyalitas konsumen pada Colour KTV Lounge and
Karaoke.
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Tabel 3. Hasil Uji F ANOVAa
Model
Sum
of df
Squares
Regressio
131.938
1
n
1
Residual 152.234
33
Total
284.171
34
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X
Sumber: Hasil analisis(2016)

Mean
Square
131.938

SNIPTEK 2016

F

Sig.

28.6
.000b
00

4.613

Hasil uji F antara kepuasan terhadap loyalitas
konsumen adalah sebesar 28,600 dengan sig.0,000. Nilai
sig. yang didapat lebih kecil (<) dari α = 0,05 maka
menerima hipotesis (H1) dan menolak hipotesis (H0)
yang menyatakan kepuasan berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas konsumen.
Uji Signifikan Parsial (Uji T)
Uji T dilaksanakan untuk melihat secara individu
pengaruh secara signifikan variable X dan variable Y.
Tabel 4. Hasil Uji T Coefficientsa
Model Unstandardized
Standardized T
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Const
9.299 3.213
2.894 .007
1 ant)
X
.341 .064
.681
5.348 .000
a. Dependent Variable: Loyalitaskonsumen
Sumber: Hasil analisis(2016)
Berdasarkan Tabel 4, dan dilihat pada tabel B
maka dapat diperoleh persamaan stuktural sebagai
berikut:
Y=9,299+ 0,341x
Dari Tabel 5. dijelaskan sebagai berikut:
Nilai thitung variable kualitas produk adalah 5,348 dan ttabel
bernilai 2,035 sehingga t hitung> ttabel (5, 348>2,035) dan
nilai sig. 0,000 di atas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis
(H1) diterima dan menolak hipotesis (H0) sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
variable
kepuasan
berpengaruh secara positif dan signifikan secara parsial
terhadap loyalitas konsumen Colour KTV lounge and
Karaoke.
Jadi kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas
konsumen, artinya apabila kualitas pelayanan Colour
KTV Lounge and karaoke ditingkatkan, maka kepuasan
pelanggan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya
jika kualitas pelayanan diturunkan maka kepuasan
pelanggan juga akan menurun. Selain itu kualitas
pelayanan juga mempunyai kekuatan hubungan yang
kuat dengan kepuasan pelanggan
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepuasan
terbuktiterdapat pengaruh yang kuat dan positif antara
variabel Kepuasan terhadap Loyalitas konsumen Colour
KTV lounge and karaoke pada mahasiswa universitas BSI
Bandung. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa sebesar 46,4% variabel kepuasan,
sedangkan sisanya sebesar 53,6% dipengaruhi oleh
faktor lain di luar variabel Kepuasan konsumen.
Temuan pada penelitian sesuai dengan dugaan yaitu
kepuasan sejatinya memiliki hubungan dengan dengan
loyalitas konsumen, dimana Loyalitas akan meningkat
sejalan dengan peningkatan kepuasan konsumen.
Temuan ini menyempurnakan penelitian sebelumnya
dari Wisnawa dan Rachmawati 2010), yang membedakan
adalah latar belakang, permasalahan, objek penelitian
dan sampel yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa model penelitian terkait kepuasan terhadap
loyalitas konsumen dapat dipergunakan lagi untuk
perusahaan jasa pelayanan atau bidang lainnya.
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