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Kata Kunci:Pengaruh, Kualitas Pelayanan, Pembentukan Sikap 

Perkembangan informasi telah membawa dampak besar dalam berbagai 

bidang usaha. Musik telah menjadi komoditi usaha yang dinamis. Sejalan dengan 

hal tersebut banyak bemunculan usaha yang berkaitan dengan musik, salah 

satunya adalah Studio musik. Dari kenyataan tersebut Penulis tertarik mengangkat 

permasalahan: Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap pembentukan 

sikap konsumen dalam menggunakan layanan jasa studio D-five Semarang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap pembentukan sikap konsumen dalam menggunakan 

layanan jasa studio D-five Semarang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen studio D-five 

Semarang. Karena populasi tidak diketahui maka pengambilan sampel 

menggunakan teknik accidental sampling dengan dengan penentuan jumlah 

sampel menggunakan rumus Sitepu. Dari rumus tersebut diperoleh besarnya 

sampel 115 orang. Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

sebagai variabel bebas dan pembentukan sikap sebagai variabel terikat. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode angket dan wawancara. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif persentasa dan analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diperoleh persamaan regresi 

: Ŷ= 4,721+ 0,419X. Uji keberartian persarnaan regesi dengan uji F diperoleh 
Fhitung = 110,448  dengan signifikansi 0,000 <0,05, yang berarti terdapat pengaruh 
yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan pembentukan sikap konsumen 
dalam menggunakan jasa studio d-five Semarang. Besarnya pengaruh dapat 
dilihat nilai R2 yaitu 0,494, berarti bahwa 49,4% pembentukan sikap konsumen 
dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan sisanya yaitu 50,6% dipengaruhi variabel 
lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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Kesimpulan dari peneliaian ini adalah terdapat pengaruh antara kualitas 
pelayanan dengan pembentukan sikap konsumen pada studio D-five. Besarnya 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap pembentukan sikap konsumen pada studio 
D-five Semarang adalah 49,4% dan sisanya sebesar 50,6% dipengaruhi faktor lain 
diluar kualitas pelayanan yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  Saran yang 
dapat diajukan berkaitan dengan temuan tersebut adalah: 1) Walaupun peralatan 
Studio sudah berkualitas hendaknya pemilik juga memperbaruhi peralatan-
peralatan studio, sehingga bisa mengikuti perkembangan dan keinginan 
konsumen. 2) Memperbaiki penampilan pegawai, sehingga konsumen merasa 
dihargai. 3) Konsisten dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, misalnya 
selalu tanggap dan bersikap sopan terhadap konsumen dalam menangani setiap 
permasalahan, sehingga konsumen merasa nyaman dan tetap menggunakan jasa 
Studio d-five. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan informasi telah membawa dampak besar dalam 

berbagai segi kehidupan manusia. Banyak bidang usaha yang harus selalu 

mengikuti arus informasi agar tetap survive. Baik bidang usaha lama maupun 

yang baru harus tetap mampu mengikuti perkembangan agar mereka bisa  

membaca peluang pasar. Tak terkecuali bidang jasa yang akhir-akhir ini 

berkembang pesat.  

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses 

dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan (Levvit,1987). Agar tujuan tersebut tercapai, 

maka setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan jasa 

yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas (reasonable). Dengan 

demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen 

pada pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut 

sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para 

konsumen sangat tergantung pada perilaku konsumennya. Melalui 

pemahaman perilaku konsumen, pihak manajemen perusahaan dapat 

menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan 

peluang yang ada dan mengungguli para pesaingnya 
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Menurut Oliver (1993) dalam Sulistyo (1999;12) menyebutkan 

persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian 

menyeluruh atas keunggulan suatu jasa. Sedangkan Kotler (1997);127 

menyebutkan kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

pada persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan 

dilihat dari persepsi pihak penyadia jasa, melainkan berdasarkan persepsi 

pelanggan. 

Pelanggan dalam melakukan pembelian melakukan evaluasi terhadap 

jasa tersebut antara yang di inginkan dengan kinerja yang dirasakan (kualitas 

pelayanan keseluruhan). Hal ini kemudian menghasilkan suatu sikap berupa 

kepuasan setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dengan harapan, 

sikap puas atau tidak puas ini mempengaruhi minat membeli kembali. Minat 

membeli akhirnya akan mempengaruhi output berupa keputusan membeli 

kembali produk tersebut. Persepsi kualitas pelayanan yang tinggi berarti 

pelanggan merasa harapannya terpenuhi sehingga mempunyai persepsi yang 

positif terhadap jasa tersebut. Cronin dan Taylor (1992) dalam Aribawanti 

(2004;23) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

pembentukan sikap konsumen menuju kepuasan pelanggan yang kemudian 

berpengaruh pada intensi perilaku pembelian. 

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku 

konsumen. Setiap tahun manajer pemasaran menghabiskan biaya yang besar 

untuk meneliti sikap konsumen terhadap produk serta merek. Kemudian 

mengeluarkan biaya tambahan dalam upaya mempengaruhi sikap-sikap yang 
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ditemui melalui kegiatan periklanan, promosi penjualan, dan jenis iklan-iklan 

lainnya 

Studio musik merupakan bidang usaha yang telah lama muncul. 

Seiring berkembangnya jaman, bidang usaha ini tetap eksis karena telah 

memiliki segmen konsumen yang tetap (pemain musik). Perkembangannya 

tidak hanya bertolak belakang pada kebutuhan konsumen, tetapi lebih luas lagi 

pada berkembangnya bisnis-bisnis Entertaiment yang menciptakan sebuah 

mata rantai. Dimana berkembangnya dunia hiburan telah mendorong 

munculnya cabang-cabang bidang usaha yang baru yang saling berkaitan dan 

saling mendukung. 

Studio musik dibuat untuk memenuhi kebutuhan para player dalam 

berlatih segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan bermusik dan 

berekspresi mereka. Pengguna studio musik biasanya orang-orang yang tidak 

memiliki fasilitas studio sendiri atau mereka yang menginginkan tempat atau 

space yang lebih bagus dan nyaman dalam berlatih. Pada awalnya studio-

studio yang tumbuh hanya memfokuskan pada fasilitas alat, tapi sekarang 

lebih luas lagi pada berbagai bidang pelayanan yang menunjang kenyamanan 

dalam menggunakan jasa studio. Ini semua sebagai bentuk upaya pemilik 

studio musik untuk mengelola palanggan. 

Studio musik D-Five merupakan studio musik yang memiliki 

pelanggan yang lebih banyak dibandingkan dengan pengguna studio lain. Pada 

kenyataannya sangat sulit mempertahankan pelanggan untuk dapat terus 

menggunakan jasa studio ini. Sejak didirikan pada Desember 2004, studio 
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musik ini baru memiliki jumlah pelanggan yang stabil pada tahun yang ke-2. 

Memasuki tahun ke 4, jumlah pelanggan studio ini mengalami penurunan, 

seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1.1 

Daftar Jumlah Pengguna (Group Band) Studio Musik D-Five 

Selama Juli 2007 sampai Desember 2008. 

Triwulan 

Pengguna Studio  
(Group Band) 

Rata-Rata 
per Minggu 

Jumlah Total  
Rata-Rata 

Pengguna Studio  
(Group Band) 
per Minggu Rutin Tidak 

Rutin 
I 

42 23 65 Juli-September 
2007 
II 

40 22 62 Oktober-Desember  
2007 
III 

38 22 60 Januari-Maret 
2008 
VI 

36 20 56 April-Juni  
2008 
V 

30 15 45 Juli-September 
2008 
VI 

20 10 30 Oktober-Desember 
2008 

 Sumber: Studio MusikD-Five. 

Tabel dibuat per triwulan karena rata-rata setiap pengguna (group 

band) memilih jadwal rutin selama tiga bulan berjalan. Setelah itu mereka 

tidak memilih rutin lagi atau mengurangi jadwal mereka. Sedangkan data 

jumlah pengguna dibuat per minggu karena rata-rata mereka latihan atau 
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menggunakan jasa studio seminggu sekali baik yang rutin ataupun yang tidak 

rutin. Dengan tabel diatas dapat diketahui jumlah pelanggan yang dengan rutin 

menggunakan jasa studio ini. Artinya dapat diketahui jumlah pelanggan yang 

sebenarnya. 

Dari tabel dapat diketahui memasuki tahun 2008 jumlah pelanggan 

mengalami penurunan. Dimana jumlahnya mengalami penurunan 50% 

dibanding dengan jumlah pelanggan pada periode awal tahun 2008. Strategi 

pelayanan yang diberikan mencakup fasilitas alat yang berkualitas, tersedianya 

ruang tunggu yang memadai dan nyaman, tempat parkir yang luas, dan 

pelayanan penjaga yang baik, serta fasilitas-fasilitas kemudahan yang lain.  

Apa yang telah diberikan Studio D-five ternyata belum membuat 

pelanggan bertahan untuk menggunakan jasa studio ini. Walaupun jumlah 

pengguna lebih banyak dibandingkan studio lain. Persaingan dalam 

memperoleh pelanggan baru kurang bisa dimenangkan, karena kecenderungan 

pelanggan baru akan memilih studio dengan peralatan terbaru dan suasana 

yang baru. Disini terlihat bahwa pihak studio belum mengetahui apa yang di 

inginkan pelanggan. Sehingga perlu diketahui sikap atau tanggapan pelanggan 

dari apa yang telah diberikan oleh pihak studio musik D-five. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian terhadap pelanggan Studio Musik D-Five dengan judul 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

PEMBENTUKAN SIKAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN 

JASA STUDIO MUSIK D-FIVE SEMARANG”. 
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1.2.   Identifikasi Masalah 

Masalah yang akan diteliti berdasarkan pada judul dan latar belakang 

permasalahan sebagai berikut :  

Adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap pembentukan sikap 

konsumen dalam menggunakan layanan jasa studio musik D-five Semarang. 

 

1.3.   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

pembentukan sikap konsumen dalam menggunakan layanan jasa pada studio 

musik D-five Semarang. 

 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan kegunaan : 

1. Bagi peneliti lebih lanjut 

 Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan untuk 

meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang berbeda. 

2. Bagi pembaca 

 Semoga hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi para pembaca 

sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai penelitian 

pemasaran. 
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3. Bagi Pengelola Studio Musik D-five 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan strategi-strategi 

menjalankan usaha studio musik dan bisa tetap mempertahankan 

pelanggan. 

 

1.5.   Sistematika Skripsi 

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan sistematis, maka 

penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :  

Bab I  :  Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, kegunaan penelitian, serta sistematika skripsi. 

Bab II  : Landasan teori dan hipotesis, berisi tentang uraian tentang 

beberapa konsep teoritis yang mendasari penelitian ini yaitu 

membahas tentang pengertian kepuasan pelanggan, penetapan 

harga, kualitas pelayanan serta desain dan tata letak, kerangka 

berfikir dan hipotesis. 

Bab III  :  Metodologi penelitian, pada bab ini diuraikan tentang populasi 

penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas dan realibilitas instrumen 

penelitian dan analisis data. 

Bab IV    :  Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. 

Bab V     :  Penutup, yang berisikan simpulan dan saran hasil penelitian.



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pelayanan 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan ciri- ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau 

bersifat laten (Lupiyoadi, 2001:144). Goetsch dan David dalam Tjiptono 

(1997) mengatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi harapan. Juran dalam Wijono (1997) menyatakan kualitas 

merupakan perwujudan atau gambaran-gambaran hasil yang 

mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan 

kepuasan.  

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Wyckof, Lovelock (1988) dalam 

Tjiptono (2004 : 59), kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Menurut parasuraman, et al (1985) dalam 

Tjiptono (2004 : 60) ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa 

yaitu expected service (jasa yang diharapkan) dan  perceived service (jasa 

yang diterima). Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan sesuai 
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dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, 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 penyediaan jasa 

dalam memenuhi harapan pemakainya secara konsisten.                       

Parasuraman dalam Pujawan (1997) mengemukaan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu 

pelayanan yang baik. Sedangkan Gronroos et.al dalam Pujawan (1997) 

mendefinisikan kualitas pelayanan (Service quality) sebagai hasil persepsi 

dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual 

pelayanan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan suatu penilaian terhadap harapan pelanggan dengan 

hasil kinerja pelayanan.  

Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut 

pandang pemilik usaha, tetapi juga harus dinilai dari sudut pandang 

pelanggan. Oleh karena itu dalam merumuskan strategi dan program 

pelayanan, pemilik usaha harus berorientasi pada kepentingan pelanggan 

dengan memperhatikan komponen kualitas pelayanan. Sehigga apa yang 

diberikan sesuai dengan harapan pelanggan.  
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Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry terdapat lima dimensi 

serqual dalam kualitas jasa (Rambat Lupiyoadi; 2001: 148), yaitu: 

1. Tangible atau bukti fisik 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan, kemampuan, sarana 

dan prasarana fisik perusahaan serta keadaan lingkungan sekitarnya 

adalah bukti nyata dari sebuah pelayanan yang diberikan pihak 

perusahaan kepada para konsumennya. Yang meliputi bukti fisik disini 

antara lain yaitu gedung, perlengkapan, peralatan (teknologi) serta 

penampilan pegawainya. 

2. Reliability atau keandalan 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan secara akurat dan 

terpercaya. Dalam hal ini kinerja perusahaan harus sesuai dengan 

harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan serta sikap yang simpatik dan 

akurat yang tinggi. 

3. Responsiveness atau ketanggapan 

Yaitu suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Apabila perusahaan  membiarkan 

konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas, maka akan 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. 
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4. Assurance atau jaminan 

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para 

pegawai perusahaan tersebut untuk menumbuhkan rasa percaya para 

pelanggan kepada perusahaan. Dimana jaminan ini terdiri dari beberapa 

komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi 

dan sopan santun.  

5. Empathy atau perhatian 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan tujuan untuk 

mengetahui keinginan konsumen, dimana perusahaan diharapkan 

memiliki pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik serta memiliki 

waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

 

2.2. Pembentukan Sikap 

Sikap merupakan konsep paling penting dalam studi perilaku 

konsumen. Dengan mempengaruhi sikap konsumen, para pemasar berharap 

dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Schifman dan Kanuk 

(1997) dalam Simamora (2002), menyatakan bahwa sikap adalah ekspresi 

perasaan (inner feeling), yang mencerminkan apakah seseorang senang atau 

tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak terhadap suatu 

objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek, layanan, pengecer, perilaku 

tertentu dan lain-lain. Sedangkan Alport (1996) menyatakan sikap sebagai 

predisposisi yang dipelajari (learned predisposition) untuk berespon 
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terhadap sesuatu dalam suasana menyenangkan atau tidak menyenangkan 

secara konsisten. 

Paul dan Olson (1999) menyatakan bahwa sikap adalah evaluasi 

konsep secara menyeluruh yang dilakukan oleh seseorang. Evaluasi adalah 

tanggapan pada tingkat intensitas dan gerakan yang relatif rendah. Evaluasi 

dapat diciptakan oleh sistem afektif maupun kognitif. Sistem pengaruh 

secara otomatis memproduksi tanggapan afektif, termasuk emosi, perasaan, 

suasana hati dan evaluasi terhadap sikap, yang merupakan tanggapan segera 

dan langsung pada rangsangan tertentu.  

Sikap diperlakukan sebagai evaluasi yang diciptakan oleh sistem 

kognitif. Model pemrosesan kognitif dari pengambilan keputusan 

menunjukkan bahwa suatu evaluasi menyeluruh dibentuk ketika konsumen 

mengintegrasikan pengetahuan, arti, atau kepercayaan tentang konsep sikap. 

Tujuan proses integrasi ini adalah untuk menganalisis relevansi pribadi dari 

konsep tersebut dan menentukan apakah itu menyenangkan atau tidak 

menyenangkan 

. Menurut Engel et al (1995) dalam Simamora (2002), ada lima 

dimensi sikap, antara lain yaitu: 

a.  Valence atau arah 

 Dimensi ini berkaitan dengan kecenderungan sikap, apakah positif, 

negatif, ataukah netral.  
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b. Extremity atau ekstremitas 

 Dimensi ini didasari oleh asumsi bahwa perasaan suka atau tidak suka 

memiliki tingkatan-tingkatan. Adanya ekstremitas memungkinkan 

konsumen untuk membandingkan sikap.  

c.    Resistence atau resistensi 

 Dimensi ini menggambarkan adanya tingkat kekuatan sikap untuk tidak 

berubah.  

d. Persistence atau presistensi 

 Dimensi ini berkaitan dengan perubahan sikap secara gradual yang 

disebabkan oleh waktu.  

e. Confidence atau keyakinan 

 Dimensi ini berkaitan dengan seberapa yakin seseorang akan kebenaran 

sikapnya. Suatu sikap yang diikuti oleh keyakinan tinggi, selain lebih 

sulit berubah, juga besar kemungkinannya untuk diwujudkan dalam 

perilaku.  

Sikap merupakan prediktor penting bagi perilaku konsumen. 

Pemahaman proses pembentukan sikap dari tidak ada menjadi ada, 

memerlukan proses pembelajaran (learning). Menurut Simamora (2002) ada  

beberapa indikator yang terdapat dalam pembentukan sikap seseorang, yaitu: 

a. Pengalaman pribadi 

Pembentukan sikap terutama dipengaruhi oleh pengalaman konsumen 

terhadap produk, dimana berkenaan dengan faktor lain yang berinteraksi 

dengan kita dalam proses memperoleh (membeli) produk. 
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b. Kelompok acuan  

Keluarga, kawan atau orang yang dihormati, mempengaruhi sikap kita 

terhadap suatu produk, melalui perkataan, perbuatan, atau teladan. Sikap 

positif maupun negatif bisa dibentuk berdasarkan informasi, anjuran, 

atau larangan yang disampaikan melalui kata-kata. Sikap konsumen 

memang bisa dibentuk melalui kontak dengan orang-orang yang 

diteladani konsumen. Di dalam kelompok yang memiliki ikatan sosial 

tinggi, pengaruh pemimpin pendapat, sangat kuat dalam membentuk 

sikap anggota-anggotanya. Menurut. Engel, 2002 terdapat beberapa jenis 

kelompok acuan, yaitu: 

1. Kelompok primer 

Kelompok primer didefinisikan sebagai agresi sosial yang 

cukup kecil untuk memungkinkan dan memudahkan interaksi 

bertatap muka (face-to-face) yang terbatas. Mereka ada karena 

”kesukaan menarik kesukaan”. Para anggota memperlihatkan 

kesamaan yang mencolok dalam kepercayaan dan perilaku. 

Kelompok ini memiliki pengaruh besar. 

2. Kelompok skunder 

Jenis kelompok acuan ini juga memiliki interaksi bersemuka, 

tetapi lebih sporadis, kurang komprehensif, dan kurang 

berpengaruh dalam membentuk sikap dan perilaku. 
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3. Kelompok aspirasi 

Di dalam jenis kelompok acuan ini, terdapat suatu keinginan 

untuk menggunakan norma, nilai dan perilaku orang lain. 

Pengaruh tersebut walaupun kerap tidak langsung dapat 

memainkan peranan yang bermakna di dalam pemilihan 

produk. 

4. Kelompok formal 

Kelompok formal dicirikan dengan daftar anggota yang 

didefinisikan dan sudah dikenal dalam organisasi serta 

strukturnya dimodifikasi secara tertulis.  

5. Kelompok informal 

Kelompok informal mempunyai jauh lebih sedikit struktur dan 

mungkin didasarkan pada persahabatan. Norma dapat bersifat 

keras, tetapi jarang tampak tertulis. Kecenderungan pada 

perilaku dapat menjadi kuat apabila individu ndimotivasi oleh 

penerimaan sosial. Terdapat pula tingkat keinginan yang tinggi, 

interaksi bersemuka yang menguatkan lebih jauh kekuasaan 

yang dengannya harapan dan sanksi diekspresikan dan 

dikukuhkan.  

c. Media massa 

Media massa terdiri dari media cetak (koran, majalah, direct mail), 

media siaran (televisi dan radio), dan media pajangan (billboards,signs, 

dan posters). Melalui media massa pesan disampaikan secara efektif dan 
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logis, yaitu berkenaan dengan penarikan kesimpulan dan urutan 

presentasi pesan. Banyak orang membentuk sikap hanya berdasarkan 

informasi yang diperoleh melalui media massa saat ini. 

d. Pemasaran langsung 

Pemasaran langsung adalah metode promosi yang mengkombinasikan 

semua metode promosi dan diarahkan langsung kepada pelanggannya. 

Para pelanggan dalam pemasaran langsung ini  adalah orang-orang yang 

memiliki kebutuhan khas dan jumlahnya sedikit (niche market). Para 

pemasar menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan secara 

spesifik. Karena kedekatan spesifikasi produk dengan kebutuhan 

pelanggan yang unik, maka pelanggan membentuk sikap favorable 

terhadap produk. Adapun keunikan yang terdapat dalam pemasaran 

langsung yaitu: 

1. non-public communication, yaitu pesan yang disampaikan 

kepada audiensi spesifik dan tidak bersifat masal. 

2. customized, yaitu pesan dapat dirancang dan disiapkan khusus 

untuk menarik pelanggan individual yang dituju. 

3. up-to-date, yaitu pesan dapat disiapkan secara cepat dan 

menurut informasi terkini. 

4. interactif, yaitu pesan dapat diubah sesuai respon pelanggan. 

(Tjiptono, 2005:247) 
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Menurut Simamora (2002), sikap memiliki empat fungsi untuk 

seseorang, antara lain yaitu: 

1. Fungsi penyesuaian 

Fungsi penyesuaian mengarahkan kepada objek yang menyenangkan 

atau mendatangkan manfaat serta menjauhkan orang-orang dari objek 

yang tidak menarik atau yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini 

berlaku konsep memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan 

kerugian. Oleh karena itu, sikap konsumen tergantung pada persepsi 

mengenai apa saja yang memenuhi kebutuhan atau yang malah 

mendatangkan kerugian. Mengingat persepsi konsumen terhadap produk 

atau toko adalah dalam konteks memenuhi atau tidak memenuhi 

kebutuhan. 

2. Fungsi pertahanan ego 

Sikap yang terbentuk untuk melindungi ego merupakan wujud dari 

fungsi pertahanan ego. Pada kenyataannya, banyak ekspresi sikap yang 

mencerminkan kebalikan dari apa yang dipersepsikan orang-orang 

semata-mata untuk mempertahankan ego.  

3. Fungsi ekspresi nilai 

Dengan sikap, seseorang dimungkinkan untuk mengekspresikan nilai-

nilai yang diyakininya. Artinya, setiap orang akan berusaha untuk 

menerjemahkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam konteks sikap 

yang lebih nyata.  
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4. Fungsi pengetahuan 

Manusia memiliki kecenderungan untuk memandang dunianya dari 

sudut pandang keteraturan. Kecenderungan ini memaksa manusia untuk 

berpegang pada konsistensi, definisi, stabilitas dan pengertian tentang 

dunianya. Kecenderungan itu pula yang menentukan apa yang perlu 

dipelajari dan apa yang ingin diketahui.  

Fungsi-fungsi itulah yang mendorong seseorang untuk 

mempertahankan dan meningkatkan citra yang mereka bentuk sendiri. 

Dalam konteks yang lebih luas, fungsi-fungsi tersebut merupakan dasar 

yang memotifasi pembentukan dan penguatan sikap positif terhadap objek 

yang memuaskan kebutuhan atau sikap negatif terhadap objek yang 

mendatangkan kerugian.  

 

2.3.  Kerangka Pemikiran 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Perhatian pada kualitas pelayanan akan sangat penting untuk mengelola 

pelanggan. Mempertahankan pelanggan lebih penting dari pada mencari 

konsumen baru. Pelayanan juga akan mendekatkan diri dengan konsumen, 

sehingga apa yang menjadi keinginna konsumen bisa diketahui. 

Kualitas pelayanan merupakan seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau 

peroleh. Harapan pelanggan pada dasarnya sama dengan pelayanan yang 

seperti apakah yang seharusnya diberikan kepada pelanggan. Harapan para 

pelanggan ini didasarkan pada informasi yang disampaikan dari mulut ke 
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mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman dimasa lampau, dan komunikasi 

eksternal. Indikator dari kualitas pelayanan yaitu: bukti langsung (tangibles), 

keandalan (reliability), daya tanggap (resposivenes), jaminan (assurance), 

dan empati (emphaty). 

Sikap merupakan ekspresi perasaan terhadap objek, dimana objek 

biasa berupa: merek, pelayanan, pengecer, perilaku tertentu. Proses 

pembentukan sikap dapat disimpan dalam ingatan. Sikap yang telah ada 

dapat diaktifkan dari ingatan dan digunakan sebagai dasar untuk 

menerjemahkan informasi baru. Sikap yang diaktifkan tersebut dapat di 

integrasikan dengan pengetahuan lainnya dalam pengambilan keputusan. 

Karena sikap yang diaktifkan dapat mempengaruhi keputusan konsumen. 

Adapun yang menjadi indikator dalam pembentukan sikap seseorang adalah 

pengalaman pribadi (langsung), kelompok, media masa, serta pemasaran 

langsung.  

Untuk lebih jelasnya model hubungan yang akan diteliti dapat 

diperhatikan  pada kerangka pemikiran berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

 

Kualitas pelayanan: 

1. Tangible (bukti fisik) 
2. Realibility (keandalan) 
3. Responsiveness 

 (ketanggapan) 
4. Assurance (jaminan) 
5. Empathy (perhatian)

Pembentukan sikap  

konsumen: 

1. Pengalaman pribadi 
(langsung) 

2. Kelompok acuan 
3. Media massa 
4. Pemasaran langsung
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2.4.  HIPOTESIS  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat ditarik rumusan 

atau dugaan sementara yang diambil sebagai hipotesis, yaitu: ada pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap pembentukan sikap konsumen dalam 

menggunakan jasa studio musik d-five Semarang. 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

  Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 

1998:115). Sedangkan Husein Umar menyatakan populasi sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi anggota sampel (Umar, 1999: 77). Yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jasa studio musik D-

five Semarang 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002: 109). Oleh karena populasi tidak diketahui maka 

menggunakan teknik accidental sampling dengan menggunakan 

rumus Sitepu. 

Mengenai ukuran sample, menurut Sitepu  (1994: 108-109) 

dapat ditempuh melalui beberapa tahap perhitungan. Pada langkah 

pertama, menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Kedua menentukan taraf 

nyata (α) kuasa uji (1-β) setelah itu baru menentukan sample secara 

iterative. Pada iterasi pertama menggunakan rumus: 
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Apabila ukuran sample minimal pada iterative pertama dan kedua 

harganya sama dengan bilangan satuanya sama maka iterasi berhenti. 

Apabila belum semua perlu diadakan iterasi kedua.berdasarkan studi 

pendahuluan pada penelitian Widarti (2003) yang berjudul 

“Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keputusan  pembelian di 

Swalayan Laris Ambarawa” diperoleh harga ρ = 0,30, dengan dasar 

pertimbangan tersebut dalam penelitian ini diperkirakan korelasi 
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terendah dari variabel bebas adalah 0,30 tarif nyata yang diinginkan 

sebesar 5%. Dengan demikian diperoleh harga: 

 ρ = 0,30 

α−1Z = 1,645 

β−1Z = 1,645 

1 Menghitung dengan iterasi pertama 
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2. Menghitung dengan iterasi kedua 

( )

( )

3108353935,0

11152
30,0

30,01
30,01

2
1

121
1

2
1

=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
+

=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
+

=

ρ

ρ

ρ
ρ
ρρ

U

LU

n
LU

n

n

 

 maka:  

( )
( )

( )
( )

0291063115

30291063112

3
940,31080353

1,6451,645

3

2

2

2

2

2

2
1

,=n

+,=n

++=n

+
UP

βZ+αZ=n 1 −−

 

3. Menghitung dengan iterasi ketiga 
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karena 3n  dan 2n telah mencapai harga yang sama yaitu 115 maka 

sample yang diambil minimal 115 responden. 

3.2.  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel penelitian yaitu : 

1. Variabel Bebas (X) kualitas pelayanan 

Yang menjadi indikator dalam kualitas pelayanan yaitu bukti fisik, 

keandalan,  ketanggapan, jaminan, empathy (perhatian). 

2. Variabel Terikat (Y) pembentukan sikap 

Yang menjadi indikator dalam pembentukan sikap yaitu pengalaman 

pribadi, kelompok acuan, media massa,  pemasaran langsung. 

3.3. Jenis dan Sumber data  

1. Jenis data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para 

pengguna jasa studio musik D-five yang telah mengisi angket 

penelitian.  
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b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

antara lain melalui literatur-literatur atau majalah untuk 

melengkapi data yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan 

secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh dari 

studio musik D-five, literatur, majalah, serta dokumen yang 

diperlukan dalam penyusunan penelitian ini  maupun jurnal-jurnal 

penelitian terdahulu dimana data-data tersebut berkaitan dan 

mendukung terhadap permasalahan yang diteliti.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Angket atau Kuesioner 

Koesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya (Suharsimi Arikunto, 2002 : 128). 

Kuesioner dibuat dengan kategori multiple choice dengan 

menggunakan skala likert, dimana setiap butir pertanyaan dibagi 

menjadi empat skala ukur, yaitu: 

a). sangat setuju                        score 4 

b). setuju                                   score 3 

c). tidak setuju                          score 2 

d). sangat tidak setuju               score 1 

 

2. Metode Observasi 

Observasi disebut juga dengan pengamatan yang meliputi 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 1998:145) 
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Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pengelola jasa studio musik D-five 

kepada penggunanya 

3.5. Pengujian Alat Pengumpul Data 

1. Validitas  

  Validitas yaitu suatu alat yang digunakan untuk menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur 

(Singarimbun dan Sofyan, 1995:124). Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Pernyataan 

dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari pada nilai r 

tabel dengan menggunakan level signifikan 5%. Untuk mengetahui 

validitas instrumen digunakan rumus korelasi product moment oleh 

pearson sebagai berikut : 

 rxy  = 
( ) ( )( )

( ) ( )[ ]( ) ( )[ ]∑∑∑∑
∑∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
      

Ket :  

Rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N    = Jumlah sampel 

X    = Nilai variabel X 

Y    = Nilai variabel Y 

(Suharsimi Arikunto, 2002:146). 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai 

rhitung  dengan rtabel untuk degree of fredom (df)= N-2, dimana N 

adalah jumlah sampel. Apabila rhitung lebih besar rtabel dan nilai positif 

maka butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid atau layak 
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digunakan dalam pengambilan data. Hasil uji validitas terhadap 30 

responden dengan bantuan SPSS disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Uji Validitas Butir Pertanyaan Untuk Variabel Penelitian 

 Pertanyaan r hitung Keterangan 

Pelayanan 

P1 0.688 valid 

P2 0.705 valid 

P3 0.470 valid 

P4 0.556 valid 

P5 0.575 valid 

P6 0.531 valid 

P7 0.597 valid 

P8 0.413 valid 

P9 0.427 valid 

P10 0.465 valid 

P11 0.385 valid 

P12 0.688 valid 

P13 0.665 valid 

P14 0.470 valid 

P15 0.556 valid 

Pembentukan 

sikap 

P16 0.705 valid 

P17 0.637 valid 

P18 0.666 valid 

P19 0.556 valid 

P20 0.449 valid 

P21 0.413 valid 

P22 0.754 valid 

P23 0.660 valid 
Sumber: Data Penelitian diolah 2009 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan 

bahwa rhitung > rtabel  yaitu N=30 dengan taraf signifikansi 5% adalah 

0.361 dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam 

pengambilan data. 

2. Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu instrument 

atau kuesioner dapat dipercaya atau tidak sebagai hasil penelitian 

yang baik (Arikunto,2002). Dalam penelitian ini untuk menguji 

relaibilitasnya menggunakan rumus Alpha yaitu: 

ru  = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−1k
k

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
2

1

t

2
b

σ
Σσ  

ru     = Realibilitas instrumen 

k       = Banyaknya butir pertanyaan atau butire soal 

Σ σ b
2

 = Jumlah varian butir 

σ t
2

   = Vatian total 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach Alpha > 0,60 menurut Ghozali 

(2005:42). Selanjutnya untuk uji validitas dan uji reliabilitas 

digunakan alat bantu yaitu SPSS for window 13.0. 
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Tabel 3.2.  Uji Reliabilitas 

Variabel r Alpha Keterangan 

Pelayanan 0,884 Reliabel 

Pembentukan sikap 0,856 Reliabel 
Sumber: Data Penelitian diolah 2009 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa r Alpha > 

rtabel yaitu untuk N=30 dengan taraf signifikansi 5% adalah 0.361 dan 

pada masing-masing perhitungan uji reliabilitas tiap-tiap variabel (pada 

lampiran) terlihat r Alpha adalah lebih besar dari 0.600 maka butir-butir 

variabel tersebut adalah reliabel. 

3.6. Metode Analisis Data  

Analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab 

pertanyaan sekaligus hipotesa-hipotesa yang diajukan dalam penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif, yaitu metode analisis dengan angka-angka yang dapat 

dihitung maupun diukur. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk 

menghitung atau memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif 

suatu kejadian terhadap kejadian lainnya (Hadi, 1993). 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan analisis statistik deskriptif, tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kualitas pelayanan terhadap pembentukan sikap, serta 

untuk mengidentifikasi karakteristik masing-masing variabel dalam 

bentuk frekuensi dan prosentase. 
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Untuk analisis statistiknya menggunakan analisis regresi sederhana 

yaitu persamaan regresi yang melibatkan hubungan antar dua variabel. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah, kualitas 

pelayanan, sedangkan untuk variabel terikatnya adalah pembentukan 

sikap konsumen. Bentuk umum persamaan regresi sederhana adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + bx 

Keterangan : 

Y =  Variabel pembentukan sikap pelanggan 

X =  Variabel kualitas pelayanan 

a =  Nilai konstanta  

b  =  Koefisien regresi mengukur besarnya pengaruh X dan Y. 

3.7.  Pengujian Hipótesis 

1. Uji Satu pihak 

2. Hipotesisnya  akan diuji degan tarif nyata signifikansi α=5% dengan 

tingkat kepercayaan 95%. 

a. Jika nilai signifikansi < (0.05), atau koefisien Fhitung  signifikan 

pada taraf kurang dari 5% maka Ho ditolak 

b. Jika nilai signifikansi ≥ (0.05), atau koefisien Fhitung  signifikan 

pada taraf kurang dari 5% maka Ho diterima 

c. Nilai Fhitung masing-masing koefisien regresi dapat diketahui dari 

perhitungan komputer dengan program SPSS versi 13. 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

Studio Musik D-five berdiri pada 4 Desember 2004, yang terletak 

dijalan Menoreh Raya 55, Sampangan. Studio ini merupakan usaha pribadi 

yang didirikan oleh Bapak Nugroho, dimana secara operasionalnya 

diserahkan kepada anaknya. Studio ini memiliki 4 buah karyawan yang 

bekerja bergantian. Setiap hari ada 2 karyawan yang bekerja untuk 

mengelolanya. 

Dari sejak awal  berdiri, studio ini telah dilengkapi berbagai 

fasilitas yang melebihi standart dari studio-studio pesaing saat itu. Sehingga 

dari awal studio ini sudah bisa bersaing  dengan studio-studio lainnya. 

Fasilitas yang ada yaitu: ruangan studio yang luas, ruang tunggu yang 

nyaman, tata akustik ruangan yang bagus, sistem peredam yang modern, 

peralatan yang berkualitas, serta tempat parkir yang luas. 

Setelah lima tahun berdiri studio ini masih tetap bisa bersaing 

dengan studio lain. Pemilik studio terus melakukan perbaikan dan 

peningkatan mutu pelayanannya. Sampai saat ini studio ini masih memiliki 

pelanggan yang loyal dan setia. 

 

  



33 
 

 

4.1.2 Diskriptif Responden Penelitian 

4.1.2.1. Diskripsi Usia Responden 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket maka 

diperoleh data tentang umur responden dalam penelitian ini, diperoleh umur terendah 

11 th dan tertinggi 35 th, dengan interval kelas maka diperoleh data seperti disajikan 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. Distribusi Usia Responden 

No. Rentang 

Umur 

Frekuensi Persentase 

 11 - 15 th 16 13,91% 

 16 - 20 th 22 19,13% 

 21 - 25 th 32 27,83% 

 26 - 30 th 27 23,48% 

 31 - 35 th 18 15,65% 

    

  Jumlah 115   100% 
                          Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian  ini memiliki tingkatan umur 21 - 25 tahun yaitu sebanyak 32 orang 

sedangkan yang paling kecil memiliki tingkat umur 11 - 15 tahun sebanyak 16 orang. 

4.1.2.2. Deskriptif Jenis kelamin Responden 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran angket diketahui 

bahwa jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Distribusi Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

 

Laki-laki 
Perempuan 

90 

25 

78,26% 

21,74% 

 Jumlah 115    100% 
      Sumber : Data penelitian diolah, 2009 

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden dalam penelitian ini yaitu pengguna jasa studio D-five mayoritas berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebesar 78,26%, sedangkan perempuan sebesar 21,74%. 

 

   4.1.3. Deskriptif Variabel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap 

pembentukan sikap konsumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hal 

sebagai berikut. 

      4.1.3.1. Variabel Pelayanan 

         a).  Bukti Langsung 

 Bukti langsung meliputi ruang studio, alat-alat band, ruang tunggu, 

penampilan pegawai, tempat parkir. 

Tabel 4.3: Tanggapan responden mengenai ruangan studio yang luas 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 20 17,39 % 

2 Setuju 56 48,70 % 

4 Tidak Setuju 38 33,04 % 

5 Sangat Tidak 1 0,87 % 
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Setuju 

Jumlah 115 100 % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 jawaban responden sangat setuju sebesar   

17,39 %, setuju sebesar 48,70 %, tidak setuju sebesar 33,04 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 0,87 %. 

 

Tabel 4.4: Tanggapan responden mengenai alat-alat band yang 

berkualitas 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 34 29,57 % 

2 Setuju 46 40,00  % 

4 Tidak Setuju 29 25,22 % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

6 5,22 % 

Jumlah 115 100 % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 jawaban responden sangat setuju sebesar   

29,57 %, setuju sebesar 40,00 %, tidak setuju sebesar 25,22 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 5,22 %. 
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Tabel 4.5: Tanggapan responden mengenai keadaan ruang tunggu yang 

nyaman 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 29 25,22 % 

2 Setuju 50 43,48 % 

4 Tidak Setuju 29 25,22 % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

7 6,09 % 

Jumlah 115 100  % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.5 jawaban responden sangat setuju sebesar   

25,22 %, setuju sebesar 43,48 %, tidak setuju sebesar 25,22 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 6,09 %. 

Tabel 4.6: Tanggapan responden mengenai penampilan pegawai yang 

biasa/kurang menarik 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 15 13,04  % 

2 Setuju 58 50,43  % 

4 Tidak Setuju 37 32,17  % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

5 4,35  % 

Jumlah 115 100    % 

Sumber: Data  primer yang diolah 
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Berdasarkan data pada tabel 4.6 jawaban responden sangat setuju sebesar   

13,04 %, setuju sebesar 50,43 %, tidak setuju sebesar 32,17 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 4,35 %. 

Tabel 4.7: Tanggapan responden mengenai tempat parkir yang luas dan 

aman 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 22 19,13   % 

2 Setuju 54 46,97  % 

4 Tidak Setuju 35 30,43   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

4 3,48   % 

Jumlah 115 100 % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 jawaban responden sangat setuju sebesar   

019,13 %, setuju sebesar 46,97 %, tidak setuju sebesar 30,43 %, dan sangat 

tidak setuju sebesar 3,48 %. 

           b). Keandalan 

Keandalan melitputi perhitungan waktu yang akurat, konfirmasi jadwal, 

dan pelayanan yang sama. 

Tabel 4.8: Tanggapan responden mengenai perhitungan waktu yang 

akurat 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 29 25,22   % 
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2 Setuju 66 57,39  % 

4 Tidak Setuju 18 15,65   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

2 1,71   % 

Jumlah 115 100 % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 jawaban responden sangat setuju sebesar   

25,22 %, setuju sebesar 57,39 %, tidak setuju sebesar 15,65 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 1,71 %. 

Tabel 4.9: Tanggapan responden mengenai perubahan jadwal 

dikonfirmasikan 

No Skala Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 44 38,26   % 

2 Setuju 55 47,83  % 

4 Tidak Setuju 15 13,04   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

1 0,87  % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.9 jawaban responden sangat setuju sebesar   

38,26 %, setuju sebesar 47,83 %, tidak setuju sebesar 13,04 %, dan sangat tidak 

setuju sebesar 0,87 %. 
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Tabel 4.10: Tanggapan responden mengenai pelayanan yang sama 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 23 20,00   % 

2 Setuju 47 40,87  % 

4 Tidak Setuju 35 30,43  % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

10 8,70  % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.10 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   20,00 %, setuju sebesar 40,87 %, tidak setuju sebesar 30,43 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 8,70 %. 

           c). Daya tanggap 

Daya tanggap meliputi, kecepatan dalam memberikan bantuan dan 

membantu consumen saat menggunakan jasa Studio. 

Tabel 4.11: Tanggapan responden mengenai kecepatan dalam memberi 

bantuan 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 12 10,43 % 

2 Setuju 76 66,09 % 

4 Tidak Setuju 19 16,52 % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

8 6,96 % 
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Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.11 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   10,43 %, setuju sebesar 66,09 %, tidak setuju sebesar 16,52 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 6,96 %. 

Tabel 4.12: Tanggapan responden mengenai pegawai membantu 

konsumen 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 18 15,65   % 

2 Setuju 79 68,70  % 

4 Tidak Setuju 15 13,04  % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

3 2,61   % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.12 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   15,65 %, setuju sebesar 68,70 %, tidak setuju sebesar 13,04 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 2,61 %. 

          d). Jaminan 

Jaminan meliputi memberi kompensasi waktu pengganti, pegawai 

memiliki pengetahuan bidang musik dan sound, serta pegawai bersikap sopan 

pada konsumen 
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Tabel 4.13: Tanggapan responden mengenai kompensasi waktu 

pengganti 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 22 19,13   % 

2 Setuju 64 55,65   % 

4 Tidak Setuju 24 20,87   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

5 4,35   % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.13 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   19,13 %, setuju sebesar 55,65 %, tidak setuju sebesar 20,87 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 4,35 %. 

Tabel 4.14: Tanggapan responden mengenai pegawai 

memiliki pengetahuan bidang musik dan sound 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 42 36,52  % 

2 Setuju 35 30,43  % 

4 Tidak Setuju 22 19,13  % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

16 13,91 % 

Jumlah 115 100   % 

                   Sumber: Data  primer yang diolah 
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Berdasarkan data pada tabel 4.14 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   36,52 %, setuju sebesar 30,43 %, tidak setuju sebesar 19,13 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 13,91 %. 

                         Tabel 4.15: Tanggapan responden pegawai bersikap 

sopan 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 21 18,26  % 

2 Setuju 55 47,83  % 

4 Tidak Setuju 33 28,70   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

6 5,22  % 

Jumlah 115 100   % 

                  Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.15 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   18,26 %, setuju sebesar 47,83 %, tidak setuju sebesar 28,70 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 5,22 %. 

          e). Perhatian 

Perhatian meliputi komunikasi yang baik antara pagawai dan konsumen 

serta pegawai memahami keinginan setipa pelanggan. 

Tabel 4.16: Tanggapan responden mengenai pegawai menjalin nkomunikasi 

yang baik dengan konsumen 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 22 19,13   % 
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2 Setuju 63 54,78  % 

4 Tidak Setuju 27 23,48  % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

3 2,61  % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.16 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   19,13 %, setuju sebesar 54,78 %, tidak setuju sebesar 23,48 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 2,61 %. 

Tabel 4.17: Tanggapan responden mengenai pegawai memahami 

keinginan setiap pelanggan 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 20 17,39  % 

2 Setuju 70 60,87  % 

4 Tidak Setuju 19       16,52   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

6 5,22  % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.17 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   17,39 %, setuju sebesar 60,87 %, tidak setuju sebesar 16,52 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 5,22 %. 
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      4.1.3.3. Variabel Pembentukan sikap 

          a). Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi meliputi  pelayanan yang bagus dan peralatan yang 

sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 4.18: Tanggapan responden mengenai memilih Studio D-five 

karena pelayanan yang bagus 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Puas 32 27,83   % 

2 Puas 58      50,43   % 

4 Tidak Puas 25       21,74  % 

5 Sangat Tidak 

Puas 

0       0  % 

Jumlah 115     100       % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.18 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   27,83 %, setuju sebesar 50,43 %, tidak setuju sebesar 21,74 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 0 %. 

Tabel 4.19: Tanggapan responden mengenai memilih studio d-five karena 

peralatan sesuai dengan ketuhan 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Puas 14        12,17   % 

2 Puas 72     60,61  % 

4 Tidak Puas 23     20,00    % 
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5 Sangat Tidak 

Puas 

6       5,22    % 

Jumlah 115     100       % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.19 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   12,17 %, setuju sebesar 60,61 %, tidak setuju sebesar 20,00 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 5,22 %. 

b) Kelompok acuan 

Kelompok acuan meliputi menggunakan Studio d-five karena 

informasi dan ajakan orang lain 

Tabel 4.20: Tanggapan responden mengenai menggunakan Studio d-five 

karena informasi orang lain 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Puas 27 23,48    % 

2 Puas 39     33,91  % 

4 Tidak Puas 34       29,57    % 

5 Sangat Tidak 

Puas 

15       13,04  % 

Jumlah 115     100       % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.20 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   23,48 %, setuju sebesar 33,91 %, tidak setuju sebesar 29,57 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 13,04 %. 
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Tabel 4.21: Tanggapan responden mengenai menggunakan Studio d-five 

karena ajakan orang lain 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Puas 21 18,26   % 

2 Puas 42      36,52   % 

4 Tidak Puas 37      32,17    % 

5 Sangat Tidak 

Puas 

15       13,04   % 

Jumlah 115     100       % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.21 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   18,26 %, setuju sebesar 36,52 %, tidak setuju sebesar 32,17 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 13,04 %. 

c) Media massa 

Media massa meliputi melihat iklan di media cetak dan memutuskan 

menggunakan Studio estela melihat iklan. 

Tabel 4.22: Tanggapan responden mengenai tertarik melihat iklan Studio 

d-five di media massa 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Puas 17 14,78  % 

2 Puas 70      60,87   % 

4 Tidak Puas 23       20,00   % 

5 Sangat Tidak 5       4,35  % 
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Puas 

Jumlah 115     100       % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.22 jawaban responden sangat setuju 

sebesar    14,78 %, setuju sebesar 60,87 %, tidak setuju sebesar 20,00 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 4,35 %. 

Tabel 4.23: Tanggapan responden mengenai keputusan memilih studio d-

five setelah melihat iklan. 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 16 13,91  % 

2 Setuju 76 66,09  % 

4 Tidak Setuju 21       32,17   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

2 1,74  % 

Jumlah 115 100   % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.23 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   13,91 %, setuju sebesar 66,09 %, tidak setuju sebesar 32,17 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 1,74 %. 

d) Pemasaran langsung 

Pemasaran langsung meliputi melihat acara yang didukung Studio d-

five dan melihat acara yang menampilkan demo alat-alat yang 

dipergunakan Studio d-five. 
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Tabel 4.24: Tanggapan responden mengenai tertarik melihat acara yang 

di dukung studio  

d-five. 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 22 19,13  % 

2 Setuju 73 63,48  % 

4 Tidak Setuju 20       17,39   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

0       0         % 

Jumlah 115     100        % 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.24 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   19,13 %, setuju sebesar 63,48 %, tidak setuju sebesar 17,39 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 0 %. 

Tabel 4.25: Tanggapan bahwa  responden tertatarik saat melihat acara yang 

menampilkan demo alat-alat yang digunakan studio d-five. 

No Skala Frekuensi Persentase 

1 Sangat Setuju 15 13,04  % 

2 Setuju 81 70,43  % 

4 Tidak Setuju 15       13,04   % 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

4 3,48  % 

Jumlah 115 100   % 
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Coefficientsa

4.721 1.749 2.699 .008
.419 .040 .703 10.509 .000

(Constant)
Pelayanan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Sikapa. 

Sumber: Data  primer yang diolah 

Berdasarkan data pada tabel 4.25 jawaban responden sangat setuju 

sebesar   13,04 %, setuju sebesar 70,43 %, tidak setuju sebesar 13,04 %, dan 

sangat tidak setuju sebesar 3,48 %. 

   4.1.4. Uji Hipotesis 

      4.1.4.1. Analisis Regresi linier Sederhana 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi dengan menggunakan 

program komputer SPSS, maka diperoleh persamaan regresi: 

 

 

 

 

 

Sikap (Y)   = 4,721+ 0,419(X)  

1) Konstanta a = 4,721 

Konstanta sebesar 4,721 menyatakan bahwa jika tidak ada Pelayanan 

maka Sikap   adalah 4,721. 

2) Koefisien X (Pelayanan) = 0,419 

Apabila pelayanan meningkat sebesar 1 (satu) point, maka akan 

menyebabkan kenaikan terhadap Sikap konsumen sebesar 0,419 
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      4.1.4.2. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Model Summary

.703a .494 .490 2.667
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pelayanana. 
 

1) Angka R sebesar 0,703 munujukkan bahwa korelasi / hubungan antara 

Pelayanan  dengan Sikap adalah kuat, karena diatas 0,5. 

2) Angka R square atau Koefisien Determinasi adalah 0,494  (berasal dari 

0,703 x 0,703). Hal ini berarti 49,4% variasi dari Pelayanan bisa 

dijelaskan oleh variasi dari Sikap. Sedangkan sisanya (100% - 49,4% = 

50,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

ANOVAb

785.490 1 785.490 110.448 .000a

803.640 113 7.112
1589.130 114

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pelayanana. 

Dependent Variable: Sikapb. 
 

3) Dari Uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 110,448  dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil 

dari 0,05, maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap pembentukan sikap konsumen dalam 

menggunakan jasa studio musik d-five Semarang, diterima. 
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   4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil Uji Simultan  dapat diketahui bahwa kualitas 

pelayanan  mempengaruhi pembentukan sikap konsumen studio D-five. Ini 

berarti pelayanan dapat mempengaruhi pembentukan sikap, hal tersebut sesuai 

dengan teori Cronin dan Taylor (1992) dalam Aribawanti (2004;23) yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap pembentukan 

sikap konsumen menuju kepuasan pelanggan yang kemudian berpengaruh pada 

intensi perilaku pembelian. 

Pelayanan yang telah diberikan studio d-five sudah sangat beragam. 

Dari jawaban-jawaban responden mayoritas mengungkapkan setuju dengan 

poin-poin pertanyaan tentang pelayanan yang yang baik. Mereka memilih 

menggunakan studio D-five karena pelayanan yang bagus dibanding studio-

studio lain. Pelayanan yang bagus inilah yang akhirnya membentuk sikap positif 

konsumen. 

Pelayanan ditinjau dari aspek bukti fisik, studio d-five telah 

memberikan fasilitas pelayanan yang memadai. Responden setuju bahwa 

ruangan studio d-five luas yang dapat memberikan keleluasaan mereka dalam 

bermain musik. Alat-alat band yang berkualitas membuat mereka percaya diri 

dalam bermain musik, karena bisa menghasilkan output yang bagus. Tersedia 

ruang tunggu yang nyaman bisa dimanfaatkan untuk  berkomunikasi dengan 

teman-teman yang lain. Halaman parkir yang luas dan aman juga menambah 

kenyamanan saat berada di studio d-five. Ada satu kekurangan yang ditunjukkan 
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pihak studio yaitu penampilan pegawai yang biasa, yang bisa membentuk sikap 

negatif para pelanggan. 

Ditinjau dari aspek keandalan studio d-five telah memberikan 

pelayanan yang bagus. Dimana bisa membuat konsumen tidak merasa dirugikan 

saat menggunakan jasa studio. Perhitungan waktu dalam memakai jasa studio 

yang akurat membuat konsumen tidak kehilangan hak-haknya. Perubahan 

jadwal yang selalu dikonfirmasikan antara kedua belah pihak yaitu pihak studio 

dan konsumen. Dimana pihak studio aktif dalam mengkonfirmasi jadwal yang 

ada. Para responden juga setuju pelyanan yang mereka terima sama dengan 

konsumen-konsumen yang lain, artinya pihak studio tidak membeda-bedakan 

pelayanan pada setiap konsumen. 

 Ditinjau dari aspek ketanggapan, responden menyimpulkan pihak 

studio tanggap dalam menangani permasalahan yang ada. Bila ada permasalahan 

dengan peralatan studio pegawai dengan cepat memperbaikinya, sehingga durasi 

waktu tidak terlalu lama terbuang.  Pegawai juga membantu untuk mengatur 

hasil output sound, sehingga membuat konsumen merasa nyaman saat bermain 

dan terbantu sekali. 

Ditinjau dari aspek jaminan, pihak studio sudah berusaha memberikan 

bentuk-bentuk pelayanan yang bermanfaat bagi konsumen. Pihak studio telah 

memberikan kompensasi waktu pengganti bila terjadi permasalahan. Dimana 

permasalhan diakibatkan oleh pihak studio sendiri, tapi jika permasalahan akibat 

dari konsumen, pihak studio tidak memberi kompensasi waktu. Pegawai yang 

memiliki pengetahuan dibidang musik dan sound sangat membantu keberadaan 
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konsumen saat menggunakan jasa studio. Pegawai yang bersikap sopan 

membuat konsumen merasa nyaman dalam berkomunikasi. 

Ditinjau dari aspek prhatian, responden setuju bila rasa perhatian itu 

telah mereka dapatkan. Pegawai selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik 

dengan semua konsumen,. Konsumen jadi merasa dekat dan mereka sangat 

terbantu saat menghadapi permasalahan, ataupun terbantu saat menjalin kerja 

sama. Dengan komunikasi yang baik konsumen pun merasa keinginan-

keinginan mereka bisa dipenuhi saat menggunakan jasa studio. Pegawai 

memahami karakter setiap konsumen dan berusaha memberikan apa yang di 

inginkan konsumen. 

Dari aspek-aspek pelayanan yang ada telah membentuk sikap 

konsumen. Konsumen jadi memiliki alasan untuk memilih dan menggunakan 

studio d-five berdasarkan pelayanan-pelayanan yang mereka dapatkan. Mereka 

menilai pelayanan yang diberikan pihak studio bagus , serta perelatan yang 

disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pihak studio cukup jeli untuk 

menyediakan perelatan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Artinya 

dengan persaingan yang ada dan melihat kemampuan serta kebutuhan 

konsumen, pihak studio bisa menawarkan jasa untuk bisa dipilih oleh 

konsumen. 

Konsumen juga merasa pilihan mereka tepat, sehingga mereka 

merekomendasikan pilihannya kepada orang lain. Responden sebagian besar 

juga tahu dan memilih menggunakan studio d-five karena dari masukan teman 

atau orang lain. Disamping itu pihak studio juga melakukan promosi melalui 
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iklan di media cetak dan sebagai pendukung acara-acara musik. Konsumen 

merasa punya referensi untuk dapat menentukan pilihannya menggunakan 

studio musik. 

Pelayanan yang telah diberikan pihak studio d-five merupakan 

sebagian dari aspek pembentukan sikap konumen. Masih ada aspek-aspek lain 

yang mempengaruhi pembentukan sikap konsumen. Tentunya perhatian pada 

kualitas pelayanan sangat diperlukan, untuk dapat membentuk sikap yang 

positifyang berkembang pada kepuasan dan akhirnya membentuk loyalitas 

pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa : 

1) Ada pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap pembentukan sikap 

konsumen dalam menggunakan jasa studio musik d-five Semarang. 

2) Pengaruh variabel kualitas pelayanan  terhadap pembentukan sikap 

konsumen studio musik d-five sebesar 49,4% dan sisanya yaitu 50,6% 

dari pembentukan sikap konsumen dalam menggunakan jasa studio 

musik d-five dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Bagi pemilik studio musik d-five Semarang hendaknya selalu 

memperbaruhi peralatan-peralatan studio, sehingga bisa mengikuti 

perkembangan dan keinginan konsumen. 

2) Bagi pegawai studio musik d-five Semarang hendaknya 

memperbaiki penampilan agar terlihat menarik, sehingga konsumen 

merasa dihargai. 
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3) Berdasarkan penelitian ini, diharapkan kepada peneliti 

berikutnya untuk meneliti variabel lain seperti harga dan faktor lain yang 

berpengaruh terhadap pembentukan sikap. Dan meneliti  juga pengaruh 

sikap terhadap kepuasan yang berakhir pada loyalitas pelanggan. 
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