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Penelitian ini merupakan penelitian survey yang mengambil judul “Pengaruh Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Kartu Pra Bayar IM3”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variable-variabel kualitas produk 

terhadap kepuasan pelanggan kartu pra bayar IM3 dan untuk mengetahui variable manakah dari 

kualitas produk yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kartu pra bayar IM3.  

Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan penulis mengambil 

hipotesis atas permasalahan penelitian ini yaitu: (1). Diduga variable kinerja (performance), ciri-

ciri atau keistimewaan (feature), kehandalan (reliability), daya tahan (durability), serviceability, 

estetika, dan kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan dalam menggunakan kartu pra bayar IM3, (2). Diduga variabel kinerja 

(performance) merupakan factor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kartu 

prabayar IM3.  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistic, dimana 

sebelum data diolah dengan regresi logistic dianalisis dulu dengan uji validitas dan uji reabilitas.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa: variable kinerja 

(performance) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 1,8235, variable ciri-ciri atau 

keistimewaan tambahan (feature) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 1,2941, 

variable kehandalan (reliability) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar1,5882, 

variable daya tahan (durability) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 1,7059, 

variable serviceability berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 1,2941, variable 

estetika berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 1,2563, variable kualitas yang 

dipersepsikan (perceived quality) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 1,7647.  

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa semua variable kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan kartu prabayar IM3 adalah seluruh variabel 

yaitu kinerja (performance), ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (feature), kehandalan 

(reliability), daya tahan (durability), serviceability, estetika, kualitas yang dipersepsikan 

(perceived quality) sehingga hipotesis I diterima. Sedangkan hipotesis II variabel yang paling 

dominan adalah variabel ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (feature) sehingga hipotesis II 

yang diajukan ditolak  

 


