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ABSTRACT A public service is divided into two, namely

the public and private sectors. One form of public service
which is very vital in the world of business is in the field of
advertising (advertising). But the obstacle is the customer's
preferences. The purpose of this study was to determine the
level
of
satisfaction
www.Bekasiurbancity.com
advertisements on the website and to determine the quality
of advertising services from online media services provider
Bekasiurbancity.com website. Results of research conducted
by the method of linear regression showed that low
conformity between the preferences of customers with
quality service. Based on this study, indicated that the service
user satisfaction is highest in the Reliability or reliability of
its employees.
Keywords: Advertising, Preferred Customer, Customer
Satisfaction, Quality of Service, Linear Regression.

INTISARI  Suatu jasa pelayanan publik dibagi menjadi

dua, yaitu sektor pemerintah dan swasta. Salah satu bentuk
pelayanan publik yang sangat vital di dunia bisnis adalah di
bidang periklanan (advertising). Namun yang menjadi
kendala adalah preferensi pelanggan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan
yang
memasang
iklan
di
website
www.Bekasiurbancity.com dan untuk mengetahui kualitas
jasa iklan dari penyedia jasa media online website
Bekasiurbancity.com. Hasil dari penelitian yang dilakukan
dengan metode Regresi Linier ini menunjukkan bahwa
rendahnya kesesuaian antara preferensi pelanggan dengan
kualitas pelayanan. Berdasarkan penelitian ini, ditunjukan
bahwa kepuasan pengguna jasa tertinggi terdapat pada
Reliability atau kehandalan karyawannya.
Kata Kunci : Periklanan, Preferensi Pelanggan, Kepuasan
Pelanggan, Kualitas Jasa, Regresi Linier.

PENDAHULUAN
Kualitas pelayanan di perusahaan yang bergerak
di bidang media online terutama dalam hal pemasangan
iklan di sebuah website memang menjadi suatu tren saat

ini. Media online seringkali dijadikan sebagai media untuk
mempromosikan iklan (produk), idealnya menawarkan
pelayanan yang sesuai dengan preferensi pengguna, yaitu
masyarakat. Periklanan adalah penggunaan media untuk
memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu
“produk” atau “jasa” dan mengajak mereka melakukan
sesuatu. Namun ada saja kendala dalam beriklan di media
online. Pelayanan jasa iklan di media online seringkali
(kalau tidak bisa dikatakan selalu) tidak sejalan dengan
preferensi pelanggan. Menurut Aswara, dkk (2010:1),
menerangkan bahwa “menawarkan layanan mungkin atau
mungkin tidak sesuai dengan prefensi pengguna.”
Konsumerisme merupakan suatu kegiatan protes dari
pihak konsumen yang mempunyai posisi lemah
menghadapi penyedia jasa iklan yang menuntut adanya
perlindungan. Konsurnen merasa dirugikan, karena pihak
penyedia jasa iklan ternyata memberikan pelayanan yang
tidak memuaskan, dan tidak sesuai dengan harapan
konsumen. Hal tersebut dikarenakan penyedia jasa yang
kurang professional dalam mempromosikan iklan sehingga
hasilnya kurang memuaskan.
Pentingnya kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang
dapat mengukur seberapa jauh bisnis yang kita kerjakan di
mata pelanggan. Menurut Kotler dan Keller (2007:177),
“kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang
muncul setelah membandingkan kinerja (hasil produk)
yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang
diharapkan”. Jika kinerja berada di bawah harapan,
pelanggan tidak puas, jika sesuai harapan pelanggan akan
puas, sedangkan kinerja yang melebihi harapan, pelanggan
akan sangat puas atau senang.
Menurut Lovelock dan Wright (2007:3) , “Jasa adalah
tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada
pihak lainnya”. Tindakan atau kinerja tersebut
menciptakan manfaat bagi pelanggannya dengan
mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau
atas nama penerima.
Menurut Suhandang (2010:13), “periklanan (advertising)
adalah suatu proses komunikasi massa yang melibatkan
sponsor tertentu, yakni si pemasang iklan (pengiklan),
yang membayar jasa sebuah media massa atas penyiaran
iklannya, misalnya melalui program televisi”.
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Menurut Stauss dan Neuhaus dalam Sumarwan,dkk
(2011:146), terdapat tiga tipe kepuasan dan dua tipe
ketidakpuasan berdasarkan emosi spesifik terhadap
penyedia jasa, ekspetasi menyangkutkapabilitas kinerja
masa depan pemasok jasa, dan minat berperilaku untuk
memilih lagi penyedia jasa bersangkutan. Tipe-tipe
kepuasan dan ketidakpuasan itu adalah :
1. Demanding Customer Satisfaction
Tipe ini merupakan tipe kepuasan yang aktif. Relasi
dengan penyedia jasa diwarnai emosi postif, terutama
optimism dan kepercayaan. Berdasarkan pengalaman
positif di masa lalu, pelanggan dengan tipe kepuasan ini
berharap bahwa penyedia jasa dapat mampu memuaskan
ekspetasi mereka yang semakin meningkat di masa depan,
selain itu mereka bersedia meneruskan relasi yang
memuaskan dengan penyedia jasa sehingga loyalitas akan
tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam
meningkatkan kinerjanya seiring dengan tuntuan
pelanggan.
2. Resign Customer Satisfication
Pelanggan dalam tipe ini juga merasa puas tetapi
kepuasannya disebabkan oleh pemenuhan ekspetasi yang
lebih didasarkan pada kesan bahwa tidak realistis untuk
berharap lebih.
3. Stable Customer Satisfication
Pelanggan dalam tipe ini tidak puas terhadap kinerja
penyedia jasa tetapi mereka cenderung tidak melakukan
apa-apa.
4. Demanding Customer Disatisfication
Tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku
demanding. Pada tingkat emosi, ketidakpuasannya
menimbulkan protes dan oposisi.
Penelitian sebelumnya menerangkan, menurut Rahman
dan Supomo (2012:1), “Ketika pelanggan suatu perusahaan
merasa puas dengan kinerja perusahaan, maka opini
publik yang terbentuk akan menguntungkan perusahaan
tersebut”. Maka tak lain jika memberikan pelayanan yang
maksimal, selain pelanggan puas juga membawa nama baik
perusahaan.
Menurut
Aryani
dan
Rosinta
(2010:1),“kepuasan pelanggan tidak ada hubungan
langsung secara signifikan dengan loyalitas pelanggan.”

BAHAN DAN METODE
Indikator Kepuasan Pelanggan
Menurut Kotler dan Keller (2007:179), “sejumlah metode
diadakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, salah
satunya adalah survei berkala. Survei berkala dapat
menelusuri kepuasan pelanggannya secara langsung. Para
responden juga dapat diberi pertanyaan tambahan untuk
mengukur maksud pembelian ulang dan kemungkinan atau
keinginan untuk merekomendasikan perusahaan dan
merek kepada orang lain.
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SPSS
Menurut Mahandianto dan Setiawan (2013:15), “Statistika
product and service solution disingkat dengan SPSS
merupakan salah satu program komputer untuk
pengolahan data statistik”
Menurut Mahadianto dan Setiawan (2013:2), “pengertian
statistika adalah kumpulan angka yang tersusun lebih dari
satu angka”. Pada saat ini statistika menjadi sebuah
disiplin ilmu pengetahuan yang diterapkan hampir di
semua cabang ilmu pengetahuan seperti ekonomi,
psikologi, komunikasi, pertanian, dan pendidikan. Metode
statistika juga dijadikan sebagai alat utama untuk
menganalisis,
meramalkan,
memperkirakan
dan
merekomndasikan terhadap penyelesaian masalah dan
kemungkinan masalah yang akan dihadapi.
Penerapan Statistika juga digunakan di kalangan bisnis
sebagai alat menganalisis, peramalan, perkiraan, dan
memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah
dan kemungkinan masalah yang akan dihadapi sebuah
perusahaan. Pemanfaatan statistika dapat memberikan
pengetahuan bagaimana tingkat kepuasan pelanggan, serta
apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan
keputusan konsumen dalam menggunakan produk yang
ditawarkan. Perusahaan dapat mengetahui secara lebih
jelas faktor apa saja yang memberikan pengaruh dominan
untuk meningkatkan keputusan konsumen untuk
menggunakan produk.
Analisis Regresi dengan SPSS
Menurut Mahadianto dan Setiawan (2013: 49), “analisis
regresi dilakukan dalam suatu keterkaitan (hubungan atau
pengaruh) dari satu arah atau lebih variabel bebas
(independent) dengan satu variabel terikat (dependent)”.
Data yang diolah adalah total dari masing-masing variabel
atau sub variabel.
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
rangka analisis data regresi dengan menggunakan SPSS.
Pertama, bagi data yang berasal dari kuisioner, yang
diestimasi adalah data yang telah dilakukan pengujian
validitas. Bagi nomor instrumen yang tidak valid di-drop
sebelum dilakukan perhitungan. Kedua, data yang
dianalisis dalam perhitungan analisis regresi dengan SPSS
adalah total estimasi dari masing-masing variabel.
Analisa Regresi Berganda
Analisis Regresi berganda digunakan oleh peneliti bila
peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik
turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel
independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik
turunkan nilainya).
Menurut Sugiyono (2006:250), “analisis regresi berganda
akan dilakukan bila jumlah variabel independennya
minimal 2”. Persamaan regresi untuk n prediktor adalah:
Y = a + b1X1 + b2X2 + ……. + bnXn

………………….(1)
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Untuk bisa membuat ramalan dalam regresi, maka data
setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan
data itu peneliti harus dapat menemukan persamaan
melalui perhitungan.
Metode Penelitian
Penelitian ini melibatkan pengguna web jasa yang
memasang iklan di website www.Bekasiurbancity.com
dalam kurun waktu satu tahun yaitu pada September
2014-Agustus 2015. Jumlah responden dalam penelitian
ini berjumlah seratus orang pengguna jasa iklan di website
www.Bekasiurbancity.com. Penelitian ini menggunakan
metode regresi linier berganda dengan tools SPSS 22.
Bekasi Urban City adalah satu portal berita media online
yang menyajikan informasi terkini seputar Bekasi. Tak
hanya informasi berita terkini, Bekasi Urban City juga
menawarkan pemasangan iklan di website-nya.
Pengguna jasa yang akan diteliti pada penelitian ini dibagi
menjadi dua, yaitu pengguna jasa yang sering memakai
jasa iklan di media online dalam jangka waktu tiga kali atau
lebih per satu tahun (HighFrequency User) dan pengguna
jasa yang jarang memakai jasa iklan di media online kurang
dari tiga kali per satu tahun (Low Frequency User)
Tahapan Penelitian

Identifikasi Masalah

Tinjauan Pustaka
Pengolahan
Data Dengan
SPSS

Pengumpulan Data

Data Primer

 Uji Validitas dan
Reliabilitas
 Analisa Regresi

Uji
Normalisasi

Analisa
Deskriptif
Pembahasan
Kesimpulan

Gambar 1. Skema langkah-langkah penelitian
Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto dalam Riduwan (2010:51), “instrumen
pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan
digunakan
oleh
peneliti
dalam
kegiatannya
mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi lebih
mudah dan sistematis”. Jenis-jenis instrumen penelitian
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Skala Pengukuran Variabel-Variabel
Penelitian
No
Jenis Metode
Jenis Instrumen
1
Angket (questionnaire)
a. Angket
(questionnaire)
b. Daftar
Cocok
( checklist )
a. Angket (Questionnaire)
Menurut Arikunto dalam Riduwan (2010:51), angket
(questionnaire) adalah daftar pertanyaan yang diberikan
kepada orang lain yang bersedia memberikan respons
(responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan
penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap
mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa
khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak
sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar
pertanyaan.
b. Daftar Cocok (Checklist)
Menurut Arikunto dalam Riduwan (2010:51), “Checklist
atau daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi subjek
dan aspek-aspek yang akan diamati.”

Mulai

Pengembangan
Kuesioner

SNIPTEK 2016

Metode Pengumpulan Data
Menurut
Riduwan
(2010:51),”
metode
pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”.
Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analytis dimana dari proyek diambil data-data yang
diperlukan dimana data akan digunakan pada penelitian
ini berdasarkan penelitiannya adalah data primer.
Data primer diperoleh secara langsung dengan
penyebaran kuisioner untuk menjawab indikator kepuasan
pengguna jasa berdasarkan pengalaman responden.
Responden yang dipilih adalah pengguna jasa iklan
sebanyak seratus responden. Penyebaran kuisioner
terhadap responden dengan menggunakan instrumen
penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas.
Data primer ini terdiri dari 2 bagian, yaitu :
1. Kuesioner A yaitu data perusahaan dan karakteristik
responden (pengguna jasa). Berisi nama perusahaan,
bergerak dibidang, dan lama menggunakan jasa dalam
1 tahun dari responden yang menggunakan jasa iklan.
2. Kuesioner B yaitu variabel yang berperan dalam
pelaksanaan yang mempengaruhi kepuasan pengguna
jasa.
Metode Analisis Data

Ada dua macam data yang digunakan dalam proses
analisa antara lain :
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1. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam
bentuk bukan angka.
2. Data kuantatif, yaitu data yang dinyatakan dalam
bentuk angka.
Uji Validasi
Setiap penyusunan instrumen dalam penelitian selalu
memperhitungkan beberapa pertmbangan seperti apa
yang hendak diukurnya, apakah data yang terkumpul
relevan dengan sifat atau karakteristik yang dikehendaki
dan sejauh mana perbedaan skor yang diperoleh
menggambarkan karakteristik yang akan diukur.
a. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat
kevaliditan instrumen yang digunakan
b. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu
mengukur apa yang diinginkan dan dapat
mengungkapkan data dari variabel-variabel yang
diteliti secara tepat.

Uji Reliabilitas
Reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu
instrument dapat dipercaya untuk digunakan sebagai
pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.
a. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendesius
mengarahkan responden untuk memilih jawabanjawaban tertentu.
b. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel
akan menghasilkan data yang dapat dipercaya pula
apabila datanya memang sesuai dengan kenyataannya ,
maka berapa kalipun diambil tetap sama.
c. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan
sesuatu.reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat
diandalkan.
d. Alat ukur reliabel akan senantiasa menghasilkan hasil
yang sama pada waktu yang berlainan , jadi reliabel
secara konsisten member hasil ukuran yang sama.
Uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan
standar nilai Cronbach Alpha. Rumus untuk menghitung
koefisien reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha
adalah :
…………………….........……..(2)
Dimana :
r
= Koefisien korelasi
Xi
= Jumlah skor item
Yi
= Jumlah skor total (seluruh item)
n
= Jumlah responden
Selanjutnya, dihitung dengan Uji-t dengan rumus :
………………………………...…......………(3)
Dimana :
t = Nilai t hitung
r = Koefisien korelasi hasil hitung r
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n = Jumlah responden
Menurut Riduwan (2010:229) “ ketentuan
tingkat
kesalahan (α) = 0.05 atau 5% atau 0.01 dengan derajat
kebebasan ( db = n-2 ). Kaedah keputusan :
1) jika t hitung > t tabel berarti maka signifikan (valid),
sebaliknya
2) jika t hitung < t table maka tidak signifikani( tidak
valid).
Untuk menghitung tingkat validitasnya dilakukan dengan
menggunakan alat bantu program Statistical Package for
Social Science (SPSS) for window, sehingga dapat diketahui
nilai dari kuesioner pada setiap variabel bebas.
Menurut Sugiyono (2006 : 275) “Untuk dapat diputuskan
instrument tersebut reliabel atau tidak,harga tersebut
dikonsultasikan dengan harga r tabel dengan n = jumlah
responden taraf kesalahan 5% dan taraf kesalahan 1%
karena r hitung lebih besar dari r tabel untuk taraf
kesalahan 5% maupun 1% maka dapat disimpulkan
instrumen tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk
penelitian.
Uji Normalitas
Salah satu uji asumsi adalah uji normalitas, dimana akan
menguji variabel bebas X dan variabel terikat Y pada
persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal
atau tidak normal. Hasil uji regresi dikatakan baik jika
mempunyai data variabel bebas dan terikat mendekati
normal atau normal sama sekali.
Analisis Korelasi
Analisis korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara
dua variabel atau lebih yaitu variabel (predictor) yang
merupakan variabel terikat dengan variabel- variabel
kriteria ukuran yang merupakan variabel bebas atau
merupakan alat analisis.
Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur kekuatan
hubungan antara variabel terikat (Y) yaitu variabel kinerja
biaya proyek dengan variabel- variabel bebas (X). Model
yang digunakan dalam analisa korelasi linear ditunjukkan
pada persamaan berikut :
Tabel 2. Nilai Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Korelasi
0.00-0.199
Sangat lemah
0.20-0.399
0.40-0.599
0.60-0.799
0.80-1000
Sumber : Riduwan (2010:228)

Lemah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

Desain Kuesioner.
Kuesioner dalam penelitian ini dikembangkan dari
variabel-variabel yang diambil menurut Zeithaml dan
Bitner dalam Wijaya (2011:155) yaitu: wujud nyata
(Tangiables), kehandalan (Reliability), daya tanggap
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(Responsiveness), jaminan (Assurance), dan empati
(Emphaty).
Kelima variabel tersebut saling berkaitan dengan kualitas
jasa
pemasangan
iklan
di
website
www.Bekasiurbancity.com yang diukur dari 5 poin, mulai
dari poin 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (raguragu), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). Jumlah item pertanyaan
berjumlah 15 kuesioner dengan masing-masing variabel
adalah 3 pertanyaan. Kuesioner di sebar kepada seratus
responden pengguna jasa pemasangan iklan di website
www.Bekasiurbancity.com.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini dengan
menyebar kuesioner dan perhitungan dengan analisis
regresi berganda dengan tools SPSS 22 adalah sebagai
berikut:
Dari seratus responden pengguna jasa yang memasang
iklan di website www.Bekasiurbancity.com didapat
beberapa perusahaan yang bergerak di bidang resto,
produk, sekolah, jasa, mall, universitas, komunitas, hotel,
olahraga, dan pemerintahan.

Gambar 2. Diagram Data Responden Pengguna Jasa
Iklan di Website Bekasiurbancity.com
Dari penyebaran kuesioner data lain yang didapat adalah
data responden berdasarkan berapa kali menggunakan
jasa dalam satu tahun yaitu mayoritas pengguna jasa hanya
menggunakan jasa pemasangan iklan hanya 1 kali/tahun
yaitu sebesar 40%.
Hasil Uji Validitas dan Realibitas
Untuk hasil validitas yang didapatkan dari 100 responden
dan 15 item pertanyaan yaitu dengan r hitung lebih besar
dari r tabel yaitu 1,66 > 0,163; yang artinya item
pertanyaan dinyatakan valid/bisa diajukan.
Hasil uji validitas digunakan untuk mengukur item
pertanyaan. Jika saat diuji pertanyaan tersebut tidak valid,
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maka pengujian untuk penelitian ini tidak bisa dilanjutkan,
begitupun sebaliknya jika valid maka dapat dilanjutkan.
Menurut hasil pengujian realibilitas didapatkan cronbach
alpha sebesar 0,893. Pada uji reabilitas ini yang diujikan
adalah instrumennya. Dalam hal ini cronbach alpha harus
lebih besar dari r tabel baru instrumen dinyatakan reliabel
dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.
Tabel 3. Tabel Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.893

N of Items
15

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha
sebesar 0,893 yang artinya lebih besar dari r tabel 0,163.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk uji
reliabilitas dinyatakan reliable atau dapat diteruskan ke
pengujian selanjutnya.
Uji Normalitas
Salah satu uji asumsi normalitas, dimana akan menguji
variabel X dan data variabel terikat Y pada persamaan
regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak
berdistribusi tidak normal.
Hasil uji regresi dikatakan tidak baik jika mempunyai data
variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi
mendekati normal atau tidak normal sama sekali. Adapun
hasil uji normalitas sebagai berikut:
Tabel 4. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual
N
100
Normal Parametersa,b
Mean
.0000000
Std. Deviation
1.25779041
Most Extreme Differences Absolute
.078
Positive
.078
Negative
-.069
Test Statistic
.078
Asymp. Sig. (2-tailed)
.135c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Hasil Olahan SPSS
Keterangan :Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05, maka
data berdistribusi normal.
Dari tabel diatas nilai nilai Asymp sign. 0.13 > 0.05, maka
data model dapat dikatakan berdistribusi normal.
Uji Korelasi
Dari hasil perhitungan diperoleh hubungan korelasi yang
terjadi antara variabel X1 , X2 , X3, X4 dan Y. Rangkuman
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hasil hubungan korelasi sederhana ( pearson correlation
moment ) antar variabel ditunjukkan pada tabel IV.6.
Untuk perhitungan regresi linier berganda dari persamaan:
Y = a +b1X1+ b2X2 + b3X3+B4X4+bnYn
Dimana :
Y
X
a
b

= Kepuasan Pengguna Jasa
= Variabel bebas yang mempunyai
nilai
= Nilai konstanta harga Y jika X= 0
= Nilai arah sebagai prediksi yang
menunjukkan +/- variabel

Didapat persamaan:
Y’ = -1,89 –0,196 X1 – 0,179 X2-0,178 X3 – 0,79 X4
yang mana didapatkan nilai X1 0.196, nilai X2 0.179, nilai
X3 0.178, nilai X4 0.79, dan nilai Y adalah -1,89.
Dalam uji normalitas pada penelitian ini didapatkan nilai
Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.13, yang artinya data model
diaktakan berdistribusi normal karena nilai Asymp Sig. (2tailed) > 0.05.
Wujud Nyata
(Tangiables)

Kehandalan
(Reliability)

Daya tanggap
(Responsiveness)

X1
X2
X3

Pengaruh jaminan (assurance) terhadap kepuasan
pelanggan (X4,Y) sebesar 26 dengan tingkat
hubungan rendah.
5.
Pengaruh empati (emphaty) terhadap kepuasan
pelanggan (X5,Y) sebesar 24,5 dengan tingkat
hubungan rendah.
Dari hasil data korelasi diatas bahwa niai kehandalan
(Reliability) sangat kuat, yang artinya kehandalan yang
dijadikan prioritas utama pada kualitas jasa tersebut.

KESIMPULAN
Pada penelitian kepuasan konsumen yang berbeda
segmen (High Frequency User) dan (Low Frequency User)
berdasarkan penilaian terhadap kualitas jasa yang
diharapkan, dibanding dengan kualitas jasa yang diterima.
Hasil penelitian dapat dilihat pengguna jasa lebih dominan
adalah dari bidang resto dengan mayoritas perusahaan
tersebut
memasang
iklan
di
website
www.Bekasiurbancity.com hanya satu kali/tahun, yang
artinya termasuk dalam kategori Low Frequency User.
Dari tahap-tahap pengujian ini dapat disimpulkan bahwa
penelitian ini lebih mengandalkan kehandalan karyawan
(reliability) sebanyak 41%. Konsumen dengan kategori
High Frequency User tingkat kepuasannya cenderung lebih
tinggi dibanding dengan Low Frequency User. Pengalaman
konsumen dan kualitas penyedia jasa merupakan
determinan bagi penentu kepuasan konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH
Kepuasan
Pelanggan (Y)

X4
Jaminan
(Assurance)

Terima kasih kepada
responden
web
bekasiurbancity.com yang telah meluangkan waktu untuk
melengkapi kuesioner dan kepada mahasiswa yang terlibat
dalam penelitian.
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Empati
(emphaty)

Gambar 3. Model Uji Korelasi Metode Regresi Linier
Dalam uji korelasi didapatkan:
1.
Pengaruh wujud nyata (tangiables) terhadap
kepuasan pelanggan (X1,Y) sebesar 26,8 dengan
tingkat hubungan rendah.
2.
Pengaruh
kehandalan
(reliability)
terhadap
kepuasaan pelanggan (X2,Y) sebesar 41 dengan
tingkat hubungan sedang.
3.
Pengaruh daya tanggap (responsiveness) terhadap
kepuasan pelanggan (X3,Y) sebesar 36,8 dengan
tingkat hubungan rendah.
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