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ABSTRAKSI 

Pelayanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan dapat memberikan 
pengaruh terhadap minat konsumen untuk menggunakan kembali sebuah jasa rental 
internet. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih memakai jasa 
sebuah rental internet, untuk itu diperlukan sebuah pemahanan dan penanalisisan 
lebih lanjut tentang faktor-faktor dalam pelayanan yang mempunyai pengaruh 
terhadap minat konsumen untuk menyewa kembali di jasa rental internet "R-Net", 
serta selalu mengikuti perkembangan yang tetjadi sehingga dapat mengetahui apa 
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. 

Penelitian ini mengambil judul "Analisa Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat 
Menyewa Kembali Di Warung Internet PT. X Di Surabaya" yang perumusan 
masalahnya adalah untuk mengetahui persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan 
yang memberikan pengaruh terhadap minat menyewa kembali di warung internet 
yangsama. 

Sebanyak 100 responden diminta penilainya tentang faktor-faktor pelayanan 
yang mempengaruhi minat konsumen untuk menyewa kembali di jasa rental internet 
"R-Nef'. Untuk menganalisa pengaruh pelayanan yang diberikan oleh "R-Net" 
terhadap minat menyewa kembali, dipergunakan alat analisis statistik, yaitu model 
Regresi Linear Berganda (Linear Multiple Regression) kemudian diuji dengan uji F 
dan uji 1, kesemuanya dibantu dengan paket program komputer SPSS (Statistical 
Program for Social Science). 

Perhitungan dan analisis data menunjukkan bahwa Pelayanan (persepsi 
ketepatan waktu pelyanan, persepsi akurasi pelayanan, persepsi kesopanan dan 
keramahan dalam memberikan pelayanan, persepsi tanggungjawab, persepsi 
kelengkapan peralatan pendukung pelayanan, persepsi kemudahan mendapatkan 
pelayanan, persepsi variasi model pelayanan, persepsi pelayanan pribadi, persepsi 
kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, persepsi atribut pendukung pelayanan) 
terbukti benar mempengaruhi minat konsumen untuk menyewa kembali jasa rental 
internet. Penelitian ini menunjukkan bahwa minat konsumen untuk menyewa kembali 
jasa rental internet yang sama dipengaruhi oleh pelayan yang telah diberikan oleh jasa 
rental internet tersebut. 

Adapun saran yang dapat dijadikan bagi perusahaan adalah dengan banyaknya 
warnet yang ada di kota Surabaya maka perusahaan hams dapat memberikan dan 
mengemas pelayanan sebaik mungkin agar dapat tetap bertahan hidup dan 
berkembang dimasa yang akan datang. 
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