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MOTTO 

 

 

“Tidak ada kebanggaan kecuali bagi orang-orang yang berilmu, 

karena selain dalam petunjuknya, kejarlah kemenangan dengan 

ilmu niscaya engkau akan hidup selamanya”.  

( QS. Al Kahfi, ayat 109) 

 

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja 

karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi 

kerena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk menunggu inspirasi” 

(Ernest Newman)  

 

“If you can’t fly, than run. If you can’t run, than walk. 

  If you can’t walk, than crawl. But whatever you do,   

you have to keep moving forward”.  

(Martin Luther King Jr) 

 

Berangkat dengan penuh keyakinan, 

Berjalan dengan penuh keikhlasan, 

Sabar dalam menghadapi cobaan, 

YAKIN, IKHLAS & SABAR. 
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ABSTRAK 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI PENJUALAN 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN NJ CELLULAR KLATEN 

Oleh : 

NAIM KHOIRIYAH 

NIM. 1521103745 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Dan Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas Pelanggan Nj Cellular Klaten. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh pelanggan Nj Cellular yang 

tidak diketahui jumlahnya (infinitife). Sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 60  responden. Adapun teknik pengambilan sampel dengan kuesioner 

yaitu mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan 

tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Analisis data menggunakan 

regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. 

Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik responden adalah berjenis 

kelamin perempuan dan laki-laki yang berusia sekitar 18-35th, sedangkan 

berdasarkan analisis data yang diperoleh (X1) Kualitas Pelayanan dan (X2) 

Promosi Penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen 

Nj Celluler Klaten.  Besarnya dipengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat 

dalam penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R square sebesar 33,5% dan yang 

lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan data adalah korelasi . Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan dan Promosi 

Penjualan secara parsial berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Nj Cellular 

Klaten. Dan menurut hasil penelitian yang diperoleh dalam Uji F (simultan), 

variabel Kualitas Pelayanan dan Promosi Penjualan berpengaruh secara simultan 

terhadap Loyalitas Pelanggan Nj Cellular Klaten.  

Kata kunci :   Kualitas Pelayanan, Promosi Penjualan dan Loyalitas Pelanggan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Perkembangan dunia usaha  yang tidak lepas  dari persaingan saat ini 

menuntut perusahaan untuk kreatif  dan berinovasi agar dapat  bertahan. 

Salah satu dunia usaha yang  mempunyai persaingan  tinggi  adalah usaha  

dibidang  konter telepon seluler, selain banyaknya operator telekomunikasi  

di Indonesia dan banyaknya promosi yang gencar  dilakukan oleh  semua 

operator  tersebut,  tak  kalah  banyaknya  juga muncul konter-konter 

telepon seluler yang menyediakan  perlengkapan telepon seluler mulai dari  

pulsa isi  ulang  elektrik, agen  pulsa  dan kartu  perdana  untuk semua  

operator dengan  harga  yang  bersaing,   serta  perlengkapan  telepon  

seluler  lainnya  seperti aksesoris, servis telepon  seluler, aplikasi telepon 

seluler, jual  telepon seluler baru dan kelengkapan  telepon seluler  lainnya 

di  seluruh  wilayah Indonesia.  Banyaknya konter-konter telepon  seluler 

membuat persaingan  di bisnis  konter seluler menjadi semakin tinggi, dan  

dengan banyaknya bisnis  ini bemunculan, maka  mengakibatkan konsumen  

memiliki  banyak  pilihan  untuk  memilih  konter  telepon  seluler   yang 

memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dengan  harga  dan  promosi  

penjualan  yang menarik minat mereka untuk membeli. Salah satu konter 

telepon seluler adalah Nj Cellular yang berada di Karangganom Klaten 

1 
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Utara, dimana di  daerah tersebut telah berdiri sebelas konter  telepon seluler 

sebagai pesaing dari Nj Cellular. 

Dengan  banyaknya  bisnis  konter  telepon  seluler  yang  

bermunculan.  Maka membuat persaingan  diantara konter  telepon selular 

semakin  tinggi, oleh  sebab itu diperlukan strategi pemasaran yang tepat 

untuk dapat mempertahankan pelanggan agar mampu  bertahan di  bisnis  

ini. Salah  satu  strategi  yang tepat  untuk  bertahan dari persaingan tinggi  

dalam dunia  usaha konter  telepon seluler saat  ini adalah  dengan 

mempertahankan loyalitas pelanggannya. Menurut Ahmad Mardalis 

(2005) bahwa ada enam alasan  mengapa suatu institusi  perlu 

mempertahankan loyalitas  pelanggannya. Pertama: pelanggan  yang  ada 

lebih  prospektif, artinya  pelanggan  yang loyal  akanmemberikan  

keuntungan  yang  besar  kepada institusi.  Kedua:  biaya  mendapakan 

pelanggan yang  baru jauh  lebih besar  dibandingkan  menjaga dan  

mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ketiga: pelanggan yang 

sudah percaya pada institusi dalamsuatu urusan akan  percaya dalam 

urusan  yang lain. Keempat:  biaya operasi institusiakan menjadi  efisien 

jika  memiliki banyak  pelanggan  yang loyal.  Kelima: institus dapat 

mengurangkan  biaya psikologis  dan sosial  dikarenakan pelanggan  yang 

lama telah  mempunyai banyak  pengalaman  positif dengan  institusi.  

Keenam: pelangganyang loyal  akan selalu  membela institusi  bahkan 

berusaha pula  untuk menarik  dan memberi  saran  kepada orang  lain  

untuk  menjadi  pelanggan.  Loyalitas  pelanggan merupakan hal  yang 



3 
 

sangat  penting ditengah  persaingan bisnis  yang tinggi,  karenadengan  

loyalitas akan  bermanfaat  bagi perkembangan  jangka  panjang  

perusahaan,menurut Kotler  dan Keller (2009  : 153)  menciptakan 

hubungan  yang kuat dan  erat dengan pelanggan  adalah  mimpi semua  

pemasar dan  hal  ini sering  menjadi kunci keberhasilan  pemasaran  

jangka  panjang. 

 Untuk  mendapatkan  loyalitas  pelanggan, institusi atau  

perusahaan perlu melakukan  strategi pemasaran  yang tepat agar  dapat 

mempengaruhi loyalitas  pelanggannya. Menurut Kotler dan  Keller (2009 

:  143-144)kualitas   adalah   jaminan  terbaik   atas   loyalitas pelanggan, 

pertahanan terkuat perusahaan dalam menghadapi  persaingan dan satu-

satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. 

Menurut Basu Swastha Dharmmesta (1999), loyalitas  terjadi apabila  

pelanggan merasa puas  dengan merek  atau kualitas pelayanan yang  

diterimanya,  dan   berniat  untuk  terus  melanjutkan  hubungannya 

dengan  perusahaan tersebut.  Dengan  demikian  loyalitas dapat  terus  

dipertahankan apabila pihak penyedia jasa berusaha untuk memberikan 

kualitas pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Sedangkan 

menurut J. Paul Peter dan Jerry C. Olson (1999: 203 & 205) bagi 

konsumen yang terlanjur membeli suatu merek, promosi konsumen dapat 

menjadi  insentif  tambahan bagi  mereka untuk  tetap loyal.   

Menurut Kotler dan Keller (2009 : 143-144) bahwa kualitas adalah 

jaminan terbaik  perusahaan, pertahanan  terkuat dari  perusahaan dalam  
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menghadapi persaingan   dan   satu-satunya   jalan   untuk   

mempertahankan   pertumbuhan   dan penghasilan.  Kualitas   produk   dan  

jasa,   kepuasan  pelanggan   dan  profitabilitas perusahaan adalah tiga  hal 

yang terkait erat. Semakin  tinggi kualitas, semakin tinggi kepuasan 

pelanggan  yang dihasilkan,  yang mendukung harga  yang lebih  tinggi 

dansering kali biaya yang  lebih rendah. Studi telah memperlihatkan  

korelasi yang tinggi antara kualitas produk atau jasa dengan profitabilitas 

perusahaan. Sedangkan menurut Ahmad Mardalis (2005) bahwa salah satu 

faktor yang membuat pelanggan puas adalah kualitas jasa.  Kualitas jasa  

ini mempunyai  pengaruh terhadap  kepuasan  pelanggan.Pemasar dapat 

meningkatkan kualitas jasa untuk mengembangkan loyalitas 

pelanggan.Produk yang berkualitas  rendah akan menanggung resiko  

pelanggan tidak setia. Jika kualitas  diperhatikan, bahkan  diperkuat  

dengan  periklanan  yang intensif,  loyalitas pelanggan akan lebih mudah 

diperoleh. Berdasarkan latar belakang diatas,   maka  judul   penelitian   ini   

adalah   

“Pengaruh   Kualitas Pelayanan dan Promosi Penjualan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Nj Cellular Klaten” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini ada alasan tertentu dalam pengambilan judul tersebut, 

adapun alasannya adalah sebagai berikut ini: 

1. Alasan Obyektif 
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Alasan obyektif penulis mengambil judul penelitian ini adalah 

mengadakan penelitian tentang loyalitas pelanggan 

dimanakonsumenbiasanyaterpengaruhadanya faktor kualitas pelayanan 

dan promosi penjualan. 

2. Alasan Subyektif 

Menambah pengetahuan dasar penulis mengenai strategi 

pemasaran dari kualitas pelayanan, promosi penjualan dan loyalitas 

pelanggan.Sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh penulis mengenai teori 

manajemen pemasaran dari kualitas pelayanan, promosi penjualan dan 

loyalitas pelanggan. 

C. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalah pahaman dalam menafsirkan maksud 

dari penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan atas istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian ini.  

1. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan 

yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Lewis and 

Booms,1983). 

2. Promosi Penjualan 

Menurut Wikipedia, promosi adalah kegiatan pemasaran yang 

umum dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu 

produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk 

tersebut serta menciptakan loyalitas merek atau brand. Cara dan media 

https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-pemasaran.html
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promosi ada banyak sekali, bahkan metode promosi selalu berkembang 

dari waktu ke waktu. 

Masyarakat awam sering mendengar dan membaca promosi, baik 

itu promosi dalam bentuk media cetak, baliho, billboard, radio, televisi, 

dan internet. Mereka yang memiliki minat yang sesuai dengan iklan atau 

promosi tersebut umumnya akan membaca informasi yang ada di promosi 

tersebut lebih lama. 

3. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah pelanggan yang tidak hanya membeli 

ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap 

yang positif terhadap perusahaan jasa, misalnya dengan 

merekomendasikan orang lain untuk memebeli (Gremler dan Brown dalam 

Ali Hasan, 2008:83) 

D. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah digunakan untuk membatasi permasalahan yang 

terlalu kompleks, sehinnga menimbulkan kesulitan dalam  mengadakan 

penelitian. Maka agar penelitian ini ini optimal, penulis memberikan 

batasan-batasan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Batasan terhadap 

obyek penelitian, yaitu : 

1. Salah satu penelitian yang digunakan adalah salah satu konter 

penyedia kebutuhan hanphone seluler. 

2. Penelitian ditujukan kepada pelanggan yang telah membeli produk 

dari konter Nj Cellular di Klaten. 
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3. Peneliti hanya menyangkut kualitas pelayanan dan promosi 

penjualan terhadap loyalitas pelanggan konter Nj Cellular . 

E. Rumusan Masalah 

Pentingnya perumusan masalah adalah untuk mempertegas agar 

penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tidak melenceng dari 

topik dan mengenai apa yang dimaksud, sehingga akan memudahkan 

dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya diatas, 

maka permasalahan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan  Nj Cellular Klaten ? 

2. Apakah promosi penjualan  berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Nj Cellular Klaten? 

3. Apakah kualitas pelayanan dan promosi penjualan secara simultan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Nj Cellular Klaten ? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk   mengetahui  dan   menganalisa  pengaruh   kualitas  

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Nj Cellular Klaten. 

2. Untuk   mengetahui  dan   menganalisa  pengaruh   promosi  

penjualan terhadap loyalitas pelanggan Nj Cellular Klaten. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kualitas playanan 

dan promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan Nj Cellular 

Klaten 
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G. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi: 

1. NjCellular Klaten,  sebagai  bahan   masukan  dan   pertimbangan  

dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan 

perusahaan, terutama  yang berhubungan  dengan  kualitas 

pelayanan  dan  promosi penjualan sehingga dapat meraih loyalitas 

pelanggan. 

2. Bagi   penulis,  untuk  mengetahui   penerapan  teori   yang  

diperolehdibangku  kuliah dengan  realita  yang  terjadi  di 

lapangan,  mengenai masalah-masalah   yang  ada   dalam   

pemasaran  khususnya   tentang pengaruh  kualitas pelayanan  dan  

promosi penjualan  terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi dan informasi 

bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian serupa 

dalam sistem pemasaran.  

H. Kerangka Pemikiran  

Sesuai landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan, penelitian ini akan meneliti Pengaruh Kualitas Pelayanan dan  

Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas Pelanggan NJ Cellular Klaten. 

Adapun kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

I. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2014:134). Dari perumusan  

masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan telah dituangkan dalam 

kerangka berfikir,  maka dapat ditarik hipotesis atau kesimpulan sementara 

pada penelitian ini yaitu : 

H1:Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Nj 

Cellular Klaten 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Promosi 

Penjualan 

(X2) 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 
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H2 : Promosi penjualan berpengaruh terhadap  loyalitas pelanggan Nj 

Cellular Klaten 

H3 : Kualitas pelayanan dan promosi penjualan secara simultan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Nj Cellular Klaten 

J. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, 

hipotesis penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

Berisi tentang pengertian pemasaran, pengertian kualitas, 

pengertian pelayanan atau jasa, karakteristik jasa, pengertian kualitas 

pelayanan, dimensi kualitas jasa, unsur-unsur pelayanan, persepsi terhadap 

kualitas pelayanan, bauran pemasaran, promosi penjualan, loyalitas  

pelanggan, penelitian terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, uji 

instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reabilitas, metode 

analisis data yang meliputi analisis korelasi, analisis regresi, uji hipotesis, 

uji f, uji t, koefisien determinan, metode uji menggunakan SPSS, serta 
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gambaran umum perusahaan Nj Cellular Klaten , yang meliputi sejarah 

singkat perusahaan, visi-misi, struktur organisasi, jam operasional. Proses 

bisnis Nj Celluar Klaten. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang deskripsi kuesioner, deskripsi karakteristik 

responden, uji instrumen serta pembahasannya analisis data serta 

pembahasannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang bisa digunakan pihak Nj 

Cellular Klaten, sebagai masukan dalam bidang kualitas pelayanan dan 

promosi penjualan yang berorientasi kepada loyalitas pelanggan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Nj Cellular Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagai besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 44 orang 

atau 73% , jenis kelamin yang dominan dalam pengisian kuesioner 

adalah perempuan sebanyak 33 orang atau 55 % , dan jenis pekerjaan 

yang dominan dalam pengisian kuesioner adalah buruh sebanyak 28 

orang atau 47 %. 

b. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi  variabel  

kualitas pelayanan (X1) diperoleh sebesar 0,385 artinya bahwa kualitas 

pelayanan berhubungan positif terhadap loyalitas pelanggan (Y) dengan 

derajat hubungan rendah dan hasil output korelasi variabel promosi 

penjualan (X2) diperoleh sebesar 0,490 artinya bahwa kualitas 

pelayanan berhubungan positif terhadap loyalitas pelanggan (Y) dengan 

derajat hubungan sedang . 

c. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 0,777 + 0,393 X1+ 0,550 X2, 

menunjukan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 0,777 berarti 

75 
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tanpa ada  X1 (kualitas pelayanan), X2 (promosi penjualan) akan terjadi 

peningkatan loyalitas pelanggan sebesar 0,777 satuan kinerja. 

d. Variabel yang terdiri dari kualitas pelayanan dan promosi penjualan 

berpengaruh secara signifikan. Pada variabel kualitas pelayana sebesar 

0,393 satuan dan promosi penjualan sebesar 0,550 satuan dengan 

asumsi variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika dinaikan satu 

satuan maka loyalitas pelanggan akan meningkat sebesar 0,393 satuan 

untuk kualitas pelayanan dan 0,550 atuan untuk promosi penjualan. 

Sehingga semakin besar kualitas pelayanan dan semakin besar promosi 

penjualan yang baik di Nj Celluler Klaten maka akan membuat tingkat 

loyalitas pelanggan akan meningkat. 

e. Dari hasil pengujian uji Fdiketahui bahwa terdapat pengaruh kualitas 

pelayanan dan promosi penjualan terhadap loyalitas pelanggan Nj 

Cellular Klaten secara komprehensif, karena F hitung = 14,378 > F 

tabel = 3,16. 

f. Dari hasil pengujian uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara  kualitas pelayanan dan promosi penjualan terhadap loyalitas 

pelanggan di Nj Celluler Klaten, karena t hitung  kualitas pelayanan = 

2,857 ( lebih besar t tabel = 2,002 ) dan promosi penjualan = 4,005 ( 

lebih kecil t tabel = 2,002  ). 

g. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa promosi penjualan 

lebih dominan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Nj 
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CellulerKlaten, ini  ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahawa 

promosi penjualan lebih besar dari pada kualitas pelayanan. 

h. Koefisien determinan (adjusted R Square) sebesar 0,312 atau 31,2% . 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengethui seberapa besar 

presentase pengaruh variabel bebas kualitas pelayanan (X1) dan 

promosi penjualan  (X2) terhadap loyalitas pelanggan (Y), dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 31,2%. Sedangkan sisanya yaitu 68,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti. 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian dan kesimpuan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa 

yang akan datang sebagai pertimbangan di konter Nj Celluler Klaten untuk 

mempertimbangkan hal yang dapat loyalitas pelanggan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan yaitu : 

a. Variabel kualitas pelayanan secara signifikan meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Terbukti akan tetapi diharapkan pemilik dan pelayan konter 

untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, misalnya memperhatikan 

masukan maupun kritik dari pelanggan, dengarkan dan beri solusi yang 

tepat atas keluhan pelanggan serta selalu menjaga kesabaran dan 

kesopanan terhadap pelanggan demi kemajuan. Sehingga dengan 

adanya perhatian yang baik, maka loyalitas pelanggan akan meningkat. 
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b. Promosi penjualan yang diterima pelanggan sudah sesuai dan secara 

signifikan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, akan tetapi perlu 

diperhatikan lagi mengenai pemasangan spanduk dan alat promosi agar 

lebih jelas sampai ke pelanggan supaya pelanggan paham dan mengerti 

syarat dan ketentuan untuk hadiah yang ditawarkan. Dapat pula 

menggunakan internet marketing dengan menampilkan produk usaha 

dan promo yang ditawarkan pada website, facebook, instagram dan 

situs-situs lainnya yang sekiranya dapat menarik pelanggan lebih 

banyak. 

c. Dari hasil analisis tersebut promosi penjualan mempunyai nilai 

pengaruh lebih dominan dibandingkan kualitas pelayanan sehingga apa 

bila pemilik meningkatkan loyalitas pelanggan maka perusahaan harus 

memperhatikan kedua faktor yang mempengaruhi tidak hanya promosi 

penjualan saja namun juga kualitas pelayanannya guna meningkatkan 

loyalitas pelanggan. 
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