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ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh marketing public relation 

dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) Surabaya.  

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu marketing public relation, kualitas 

pelayanan, dan loyalitas pelanggan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh konsumen yang menggunakan jasa pengiriman pada PT. Tiki Jalur 

Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 140 responden.  

 

Dalam penelitian ini teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier 

berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari marketing 

public relation, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya.  

 

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

dominan terhadap loyalitas konsumen pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Surabaya. Kata Kunci: marketing public relation, kualitas pelayanan, loyalitas konsumen 

Abstract This research aims to know the influence of marketing public relation and 

service quality against customer loyalty at PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya. 

The variables used in this study i.e.  

 

marketing public relation, service quality, and customer loyalty. The population used in 

this study are all the consumers who use the service delivery on PT Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) Surabaya.As for the sampling technique used was purposive sampling 

technique with the total sample as many as 140 respondents.  

 

In this research analysis technique used was multiple linear regression analysis. The test 

results showed that the variables consist of marketing public relation, service quality 

effect significantly to consumer loyalty on the PT Tiki Jalur Nugraha 





Ekakurir (JNE) Surabaya.  

 

These results indicate that the variable quality of service had a dominant influence on 

consumer loyalty against PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya. Keywords: 

marketing public relation, service quality, consumer loyalty PENGANTAR Tingkat laju 

pertumbuhan e-commerce di Indonesia semakin tinggi dari waktu ke waktu. Produk 

kreatif dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan, apalagi dengan 

manfaat teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang mendorong pertumbuhan 

e-commerce. Perusahaan logistik merupakan salah satu perusahaan yang pada saat ini 

dengan perlahan tapi pasti telah mencapai omset yang menggiurkan.  

 

Pada tahun 2016 ini, hampir kebanyakan perusahaan logistik mendapatkan beberapa 

keuntungan yang lebih dari tahun sebelumnya. Seiring dengan perkembangan 

e-commerce, maka JNE pun terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas di bidang 

IT, SDM mau pun infrastruktur. Ini dilakukan agar JNE dapat selalu memenuhi 

kebutuhan distribusi paket dalam e-commerce.  

 

Inovasi dan pengembangan di sepanjang tahun 2016, telah JNE lakukan untuk 

mendukung serta memberikan kemudahan bagi para pelaku ecommerce dalam 

menjalankan proses pengiriman, bahkan dalam bertransaksi. Salah satu strategi 

komunikasi pemasaran yang efektif untuk mencapai loyalitas konsumen adalah melalui 

aktivitas Marketing Public Relation, yaitu aktivitas untuk melakukan pencitraan (image) 

atas suatu merek tertentu.  

 

Marketing Public Relation dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap 

produk/jasa yang dihasilkan perusahaan agar konsumen mengenal produk/jasa yang 

ditawarkan, sehingga dapat menarik minat konsumen dalam menggunakan produk / 

jasa. Marketing Public Relation lebih menekankan pada proses edukasi secara langsung 

produk atau jasa yang diperlukan oleh konsumen.  

 

Dengan demikian Marketing Public Relation senantiasa berupaya untuk meningkatkan 

hubungan perusahaan dengan konsumennya. Merujuk pada penelitian Putra dan 

Prasetyo (2017) hal etrsebut erat kaitannya dengan problema komunikasi dan relasinya 

dengan media. Peran komunikasi lebih cenderung mendukung transaksi dengan 

menginformasikan, membujuk, mengingatkan dan membedakan produk suatu 

perusahaan (Lihat Panuju, 2017).  

 

Marketing Public Relation juga dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada 

konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, oleh orang seperti 

apa, dimana dan kapan (Kodir dan Susilo, 2015). Selain aktivitas Marketing Public 



Relation, Kualitas Pelayanan juga menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan agar mampu bertahan dan tetap mendapat loyalitas konsumen karena telah 

terpuaskan nilai pribadinya dengan adanya strategi harga yang terjangkau, promosi 

penjualan yang efektif untuk menarik konsumen baru, Customer Service yang sigap 

dalam melayani konsumen serta jaminan pada resiko kehilangan dan 
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kerusakan pengiriman.  

 

Loyalitas konsumen akan timbul setelah seseorang/konsumen mengalami pengalaman 

dengan kualitas pengalaman yang diberikan oleh penyedia jasa. DISKUSI Dalam 

penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel bebas / independent dan 

variabel terikat/ dependent. Adapun variabel bebas (variabel independent) dalam 

penelitian ini adalah Marketing Public Relation (MPR) dan Kualitas Pelayanan (KP).  

 

variabel independent tersebut selanjutnya digunakan untuk memprediksi variabel 

dependent yaitu loyalitas konsumen (LK). Penelitian ini juga membandingkan dengan 

penelitian Poetra dan Christantyawati (2017) yang menggunakan model AIDA dalam 

analisis korelasi. Marketing Public Relation (MPR) Yaitu komunikasi yang dapat 

dipercaya untuk menjembatani perusahaan dengan konsumennya dengan tujuan 

menambah nilai konsumen dan merangsang pembelian sekaligus membentuk kesan 

terhadap perusahaan.  

 

Adapun indikator Marketing Public Relation (MPR) mencakup : Publikasi, Event , Berita , 

Kegiatan Sosial, Media Identitas Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan konsumen. Adapun 

indikator yang membentuk variabel kualitas pelayanan meliputi : Tangibles (bukti 

langsung) Realibility (keandalan) Responsiveness (daya tanggap) Assuransce (jaminan) 

Empati (Empathy).  

 

Loyalias Konsumen Yaitu kesediaan konsumen untuk terus berlangganan pada sebuah 

perusahaan dalam jangka panjang, dengan membeli dan menggunakan barang dan 

jasanya secara berulang-ulang dan lebih baik lagi secara ekslusif, dan dengan suka rela 

merekomendasikan produk atau jasa PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya 

tersebut kepada teman teman dan rekan-rekannya.  

 

Adapun indikator yang membentuk Variabel Loyalitas Konsumen di sini meliputi: 

Penggunaan ulang terhadap jasa dan layanan, Kemauan untuk menggunakan berbagai 

jenis produk layanan, Konsumen melakukan promosi jasa dan layanan pengiriman pada 

konsumen lain (Bandingkan dengan temuan Sanggara dan Christantyawati, 2017), 

Konsumen membuat PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menjadi pilihan utama.  

 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui 

pengaruh marketing public relation dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 

pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya, maka data dianalisis menggunakan 

metode kuantitatif inferensial. Dan karakteristik konsumen yang dipilih sebagai populasi 

yaitu konsumen yang telah menggunakan jasa pengiriman pada PT.  



 

Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya pada bulan Januari 2018. Selain itu, 

konsumen yang melakukan jasa pengiriman PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Surabaya pada wilayah tertentu yaitu, kantor pusat JNE untuk wilayah Surabaya di jalan 

raya juanda KM 2-3 semambung dan kantor perwakilan JNE di jalan sulawesi no. 34 

Surabaya.  

 

Oleh karena indikator variabel dalam penelitian ini berjumlah 25 maka sampel yang 

diambil sebanyak (5 x 25) = 125 ditambah 10 persen dari hasil 
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perkalian tersebut, sehingga diperoleh 125 x 10% = 12,5 dengan demikian maka jumlah 

sampel adalah sebanyak 125 + 12,5 = 137,5 dan dibulatkan menjadi 140 orang. Jadi, 

besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan 140 responden konsumen yang 

menggunakan jasa pengiriman pada PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya.  

 

Untuk tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini instrumen yang utama adalah 

kuesioer (daftar pertanyaan) yaitu; daftar pertanyaan yang ditujukan pada konsumen 

yang menggunakan jasa pengiriman di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya. 

Uji t atau uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah marketing public relation 

dan kualitas pelayanan, secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Loyalitas konsumen pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya .  

 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

terikat signifikan atau tidak. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut. 

Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) Coefficientsa Model Unstandardzied Coefficients 

Standardized Coefficients t Sig B Std.Error Beta (Constant) .187 .309 .606 .545 MPR .456 

.089 .357 5.098 .000 KP .485 .072 .474 6.774 .000 a.  

 

Dependent Variabel: Loyalitas konsumen Sumber data: Data primer, diolah 2018 Dari 

tabel hasil perngujian hipotesis penelitian dijelaskan secara runtut sebagai berikut : 

Pengaruh marketing public relation terhadap Loyalitas konsumen dengan probabilitas 

sebesar 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel marketing public relation secara 

signifikan dan positif mempengaruhi Loyalitas konsumen pada PT Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) Surabaya. Hasil uji ini mendukung hipotesis pertama yang dikemukakan.  

 

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan Loyalitas konsumen dengan 

probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 

secara signifikan dan positif mempengaruhi Loyalitas konsumen pada PT Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) Surabaya. Hasil uji ini mendukung hipotesis kedua yang dikemukakan. 

Pengaruh marketing public relation terhadap loyalitas konsumen Variabel marketing 

public relation memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen 

pada PT TIKI Jalur Nugraha Ekakurir. Hasil ini menunjukkan marketing public relation 

pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya mempengaruhi loyalitas konsumen.  

 

Setiap adanya peningkatan marketing public relation akan meningkatkan 
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loyalitas konsumen secara signifikan. Hal ini mendukung hipotesis pertama yang 

diajukan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel marketing public 

relation terhadap loyalitas konsumen pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Surabaya.  

 

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen Variabel kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada PT TIKI Jalur 

Nugraha Ekakurir. Hasil ini menunjukkan kualitas pelayanan pada PT. Tiki Jalur Nugraha 

Ekakurir (JNE) Surabaya mempengaruhi loyalitas konsumen. Setiap adanya peningkatan 

kualitas pelayanan akan meningkatkan loyalitas konsumen secara signifikan.  

 

Hal ini mendukung hipotesis kedua yang diajukan yaitu terdapat pengaruh positif dan 

signifikan variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada PT. Tiki Jalur 

Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya. Kualitas pelayanan berpengaruh dominan terhadap 

loyalitas konsumen Variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh dominan terhadap 

loyalitas konsumen pada PT.  

 

Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa pada loyalitas 

konsumen, kualitas pelayanan lebih diperhatikan daripada marketing public relation 

karena yang terpenting adalah kualitas pelayanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

loyalitas konsumen pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Surabaya, memerlukan 

kualitas pelayanan yang baik.  

 

Apabila kualitas pelayanan yang dihasilkan baik, maka konsumen cenderung melakukan 

penggunaan jasa secara ulang. KESIMPULAN Marketing Public Relation berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Setiap adanya 

perubahan yang terjadi pada Marketing Public Relation akan menyebabkan perubahan 

terhadap loyalitas konsumen dan pengaruhnya bersifat positif atau signifikan, yaitu 

apabila terjadi kenaikan pada Marketing Public Relation akan menyebabkan kenaikan 

pula pada loyalitas konsumen.  

 

Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada Marketing Public Relation akan 

menyebabkan penurunan pula terhadap loyalitas konsumen. Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Setiap 

adanya perubahan yang terjadi pada Kualitas Pelayanan akan menyebabkan perubahan 

terhadap loyalitas konsumen dan pengaruhnya bersifat positif atau signifikan, yaitu 

apabila terjadi kenaikan pada Kualitas Pelayanan akan menyebabkan kenaikan pula 

pada loyalitas konsumen.  

 

Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada Kualitas Pelayanan akan menyebabkan 



penurunan pula terhadap loyalitas konsumen. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki 

pengaruh dominan terhadap loyalitas pelangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

loyalitas konsumen, kualitas pelayanan lebih diperhatikan daripada Marketing Public 

Relation karena yang terpenting adalah kualitas pelayanan. Jadi, sebagai upaya 

peningkatan loyalitas konsumen maka diperlukan kualitas pelayanan yang 



 _59 





baik.  

 

Apabila kualitas pelayanan yang dihasilkan baik, maka konsumen cenderung melakukan 

penggunaan jasa secara ulang. REFERENSI Alma, B. (2007). Manajemen Pemasaran dan 

Pemasaran Jasa. Bandung.Alfabeta. Cak Sur. (2017). 11 Ribu Buku Untuk Anak-anak di 11 

Kota Pada Hut JNE Ke 27 Mewarnai Indonesia. Diakses melalui : 

http://surabaya.tribunnews.com/2017/10/30/11-ribu-buku-untukanak-anak-di-11-kota-

pada-hut-jne-ke-27-mewarnai-indonesia.  

 

Pada 08 Februari pukul 11.05 WIB. Fadila, D & Ridho, S.L.Z. (2013) . Perilaku Konsumen. 

Palembang: Penerbit Citrabooks Indonesia. Feriadi, M. (2017). Menjaga Sukses JNE di 

Tengah Maraknya Bisnis Digital. Jnews, h. 18. Ghozali, I. (2017). Aplikasi Analisis 

Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang. BP-Universitas Diponegoro. _________. 

(2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Yogyakarta.BP- BPFE 

_________. (2011).  

 

Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Yogyakarta. BP- BPFE. Hamdani, D. 

(2017). ‘Masuki 31 Tahun Asperindo Sambut Mega E-Commerce lewat Program ALIS’. 

Gatra News, 4 April 2017, 21.16. 

//https://www.gatra.com/ekonomi/perdagangan/254403-masuki-31tahun-asperindo-sa

mbut-mega-e-commerce-lewat-program-alis//. Hasan, A. (2013). Marketing dan 

Kasus-Kasus Pilihan. Yogyakarta . Caps. Kotler, P dan Kevin LK. (2008). Manajemen 

Pemasaran, Jilid 1. Jakarta. Erlangga. Kodir, A.,  

 

& Susilo, D. (2015). CSR dan PR: Sinergitas, Kritik, dan Diskursus Budaya Komunikasi 

Tanggung Jawab Perusahaan. Surabaya: CV. MBrothers Indonesia. Lestari, S.H. (2017). 

100 Pengusaha Surabaya Bakal Gabung Roadshow Kampus Shopee. Diakses melalui : 

http://surabaya.tribunnews.com/2017/07/28/100-pengusahasurabaya-bakal-gabung-ro

adshow-kampus-shopee. Pada: 08 Februari 2018 pukul 11.10 WIB. Lewis, R.C & Booms, 

B.H.(2012). ‘The Marketing Aspects of Service Quality; dalam Service Management: 

Mewujudkan Layanan Prima.  

 

eds. Tjiptono, F. Yogyakarta: Andi Offset. Masri. (2009). Metode Penelitian Survei. Jakarta: 

LP3ES. Palgunadi, E. (2017). Era Digital Tak Bisa Dilawan.Jnews,h.3. Panuju, R. (2017). 

Pengawasan Iklan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Televisi. Jurnal Studi Komunikasi, 

1(2). doi:http://dx.doi.org/10.25139/jsk.v1i2.154 Priyatno, D. (2012). Cara Kilat Belajar 

Analisis Data Dengan SPSS 20. Edisi Kesatu. Yogyakarta. ANDI. Publikasi Web JNE. 

(2017).  

 

JNE Gelar Workshop UKM dan Komunitas Online Seller di Surabaya. Diakses melalui: 



http://www.jne.co.id/id/berita/berita-detail/jne-gelar-workshop-ukm-



60 _ 





dan-komunitas-online-seller-di-surabaya. Pada 08 Februari 2018 pukul 10.55 WIB. 

Poetra, R. R., & Christantyawati, N. (2017). Model AIDA: Pola Penggunaan Media Sosial 

dalam Meningkatkan Kepuasan Penjualan di Toko Online Goldies Hijab. Jurnal 

Komunikasi Profesional, 1(1). Putra, B. P.,  

 

& Prasetyo, I. J. (2017). Pemetaan Platform Media Komunikasi Pemasaran PT. Dyandra 

Promosindo dalam Ruang Publik di Surabaya. Jurnal Komunikasi Profesional, 1(2). 

Rakhmad, J. (2016). Metode Penelitian Komunikasi, Edisi Revisi Kedua. Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media. Ruben, B.D & Stewart LP. (2013). Komunikasi dan Perilaku 

Manusia. Yogyakarta: Rajawali. Ruslan, R. (2016). Manajemen Public Relation & Media 

Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  

 

Sanggara, H. R., & Christantyawati, N. (2017). Trend Minat Mahasiswa Universitas dr. 

Soetomo dalam Berbelanja secara Online di Tokopedia. Jurnal Kajian Media, 1(2). 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Sulastiyono, A. 

(2016). Manajemen Penyelenggaraan Hotel.Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana 

Pariwisata dan Akomodasi.CV. Alfabeta. Tjiptono, F. (2011). Pemasaran Jasa.Malang: 

Bayumedia. _________.(2012).  

 

Pemasaran Strategik, edisi kedua, cetakan ketujuh. Yogyakarta. Penerbit: Andi Offset. 

_________.(2012). Pemasaran Strategik, edisi kedua, cetakan ketujuh. Yogyakarta. Penerbit: 

Andi Offset. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 



Perlingdungan Konsumen. _ _61  

 

INTERNET SOURCES: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2% - 

https://www.researchgate.net/publication/325105581_Loyalitas_Konsumen_JNE_Surabay

a_Korelasi_antara_Marketing_Public_Relations_dan_Kualitas_Pelayanan 

1% - 

http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/955/1137 

<1% - 

https://text-id.123dok.com/document/z126m2py-pengaruh-citra-reputasi-perusahaan-d

an-kualitas-pelayanan-terhadap-kepercayaan-masyarakat-kepada-produk-pembiayaan-

mudharabah-di-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-ugt-sidogiri-cabang-surabaya.html 

<1% - http://repository.unpas.ac.id/41079/6/10.%20BAB%20III.pdf 

3% - https://www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan 

<1% - 

https://id.123dok.com/document/z126m2py-pengaruh-citra-reputasi-perusahaan-dan-k

ualitas-pelayanan-terhadap-kepercayaan-masyarakat-kepada-produk-pembiayaan-mud

harabah-di-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-ugt-sidogiri-cabang-surabaya.html 

8% - https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp/article/view/911 

1% - http://eprints.dinus.ac.id/21661/1/abstrak_19443.pdf 

<1% - 

https://studentshare.org/human-resources/1683996-multiple-linear-regression-analysis 

1% - 

https://www.jne.co.id/id/berita/berita-detail/jne-gelar-workshop-ukm-dan-komunitas-o

nline-seller-di-surabaya 

<1% - https://youngster.id/home/ 

1% - 

http://ptprimatama.co.id/perkembangan-perusahaan-logistik-di-tahun-2016-yang-sema

kin-menanjak/ 

1% - 

https://ketaketik.com/2016/12/11/%e2%80%8bjne-perusahaan-jasa-pengiriman-terbaik

-pilihan-konsumen/ 

1% - 

https://www.tribunnews.com/bisnis/2016/12/08/platinum-winner-untuk-jne-di-ajang-in

donesia-e-commerce-award-2016 

2% - http://digilib.uinsby.ac.id/3935/7/Bab%204.pdf 

<1% - https://blog.printera.com/cara-membuat-leaflet-yang-unik/ 

<1% - 

https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2009-1-00334-MN%20Bab%202.pdf 



<1% - https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jkp/article/download/910/468 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/331168917_Pengaruh_Kualitas_Pelayanan_Ter

hadap_Kepuasan_Pelanggan_Pada_Allium_Tangerang_Hotel 

1% - http://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/jebe/article/download/115/199 

<1% - 

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/774/4/T1_292008002_BAB%20III.pdf 

<1% - 

https://docplayer.info/76206435-Desain-sampul-dan-isi-naufal-farhan-irawan-dan-sung

adi.html 

<1% - 

http://st293545.sitekno.com/article/135440/pengaruh-pengendalian-intern-kas-kepatuh

an-dan-kualitas-manajemen-puncak-terhadap-efektivitas-pengelolaan-kas-pada-kopera

si-bmt-al-hikmah-ungaran-kabupaten-semarang.html 

<1% - 

http://fikom.weblog.esaunggul.ac.id/tag/pengetahuan/?mfrgmywjjzwjskuv?nhmpeplnah

vhyufk 

1% - https://rezarizkiii.blogspot.com/2015/01/teori-pelayanan-bank.html 

1% - http://eprints.dinus.ac.id/22706/11/bab2_19598.pdf 

<1% - 

https://rihanaz.blogspot.com/2016/03/softskill-etika-dan-profesionalisme-tsi.html 

<1% - 

https://ekonomyslam.blogspot.com/2010/01/pengaruh-persepsi-nasabah-tentang_25.ht

ml 

<1% - 

https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/60844/bab%204%20HASIL%20

DAN%20PEMBAHASAN.pdf?sequence=5 

<1% - 

https://www.scribd.com/document/240315964/SKRIPSI-Analisis-Pengukuran-Kinerja-Per

usahaan-Dengan-Konsep-Balance-Scorecard 

1% - 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20121206/98/108508/tiki-jne-optimistis-raih-omzet-rp

1-triliun 

<1% - 

https://www.spssindonesia.com/2014/02/cara-mudah-melakukan-uji-t-dengan-spss.htm

l 

<1% - 

https://www.coursehero.com/file/pi4pgt3/Hasil-analisis-data-dapat-dilihat-pada-tabel-b

erikut-Tabel-410-Uji/ 

<1% - 



http://www.repository.trisakti.ac.id/webopac_usaktiana/index.php/home/browse?what=t

ahun&filter=2016&kd_jns_buku=SKR&keyword=&jumlah=1502& 

1% - 

https://jurnal-skripsi3.blogspot.com/2011/11/strategi-meningkatkan-loyalitas-melalui.ht

ml 

<1% - http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/manajemen/article/download/5665/pdf 

<1% - 

https://wwwkumpulanskripsi.blogspot.com/2008/11/pengaruh-kualitas-produk-promosi

-dan.html 

<1% - http://eprints.dinus.ac.id/22732/3/jurnal_19816.pdf 

<1% - 

http://mmt.its.ac.id/download/SEMNAS/SEMNAS%20XIX/MI/5.%20Doddy%20Sulistio%2

0Nugroho.pdf 

<1% - 

https://downloads-kumpulan-referensi-skripsi.blogspot.com/2013/04/analisis-pengaruh

-kualitas-pelayanan.html 

<1% - 

https://id.123dok.com/document/dzxgwvyr-analisis-pengaruh-kualitas-produk-dan-kual

itas-pelayanan-terhadap-loyalitas-konsumen-pada-pt-rentokil-initial-indonesia-medan.

html 

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/13224/5/Bab%202.pdf 

<1% - https://shoimus1990.blogspot.com/2012/06/analisis-konsumen-dan-strategi.html 

<1% - 

https://id.123dok.com/document/ky684xnz-analisis-implikasi-promosi-terhadap-perpin

dahan-merek-brand-switching-fast-food-studi-kasus-di-mcdonald-s-cabang-padjadjara

n-bogor.html 

1% - http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2015/11.1.02.02.0126.pdf 

<1% - 

https://syadz07.blogspot.com/2012/08/analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan.html 

<1% - 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57588/Chapter%20II.pdf?seque

nce=4&isAllowed=y 

<1% - https://www.academia.edu/37512722/pemasaran 

<1% - http://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/484 

<1% - http://repository.upi.edu/26748/9/S_MIK_1206105_Bibliography.pdf 

<1% - 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44155/Reference.pdf;sequence

=2 

<1% - 

http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/71580/potongan/S2-2014-339916-bibliogr



aphy.pdf 

 


