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ABSTRAK

PENGARUH PRESEPSI KONSUMEN TENTANG DIMENSI SERVICESCAPE
(AMBIENT CONDITION, SPATIAL LAYOUT AND FUNCTIONALITY,

SIGN SYMBOL AND ATRIFACTS), HARGA DAN KINERJA
KARYAWAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN

PT. YAMAHA LAMPUNG SAKTI MOTOR
NATAR LAMPUNG SELATAN

Oleh

ANISA MARTIAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi servicescape (ambient condition,
spatial layout and functionality, sign symbol and atrifacts), harga, dan kinerja
karyawan terhadap loyalitas konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan
survey. Populasi dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang pernah memperbaiki
sepeda motor di PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan dan
sampel 100 responden yang ditentukan dengan teknik accidental sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian
menunjukan bahwa, ada pengaruh dimensi dimensi servicescape (ambient condition,
spatial layout and functionality, sign symbol and atrifacts), harga, dan kinerja
karyawan terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan analisis data diperoleh Fhitung

139, 888 > Ftabel 2,31 yang ditunjukan dengan regresi linier multipel dengan koefisien
determinasi ( ) 0,882 yang berarti loyalitas konsumen dipengaruhi oleh ambient
condition, spatial layout and functionality, sign symbol and atrifacts), harga, dan
kinerja karyawan sebesar 88,2%, sisanya 11,8 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci : Servicescape, ambient condition, spatial layout and funcionality, sign
symbol and atrifacts, harga, kinerja karyawan, loyalitas konsumen.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring  perkembangan  zaman,  pada  saat  ini  kegiatan  bisnis  khususnya

dalam bidang  pemasaran akan mengalami peningkatan. Persaingan dalam

dunia bisnis pun semakin  kuat, sehingga akan membuat para pengusaha

menciptakan berbagai strategi yang tepat untuk memasarkan produknya dan

memenangkan persaingan untuk memaksimalkan pendapatan atau laba.

Persaingan  semakin  ketat  terjadi  didalam  dunia otomotif khususnya

dalam produk sepeda motor karena produk ini merupakan alat transportasi

darat yang paling dominan banyak dimiliki dan dibutuhkan oleh

masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat akan tune-up mesin sepeda

motor yang mereka pakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Konsumen sadar akan pentingnya kehadiran bengkel servis sepeda motor,

karena kerusakan sepeda motor merupakan kasus yang paling sering

ditemukan. Kerusakan tersebut memerlukan penanganan yang tepat karena

hal ini akan sangat merugikan, ketika sepeda motor mengalami kerusakan

akan mengganggu kegiatan sehari-hari bagi penggunanya. Berbagai
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aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terkadang membuat seseorang

lebih memilih menggunakan jasa tertentu untuk meminimalisir biaya,

waktu, atau bahkan untuk mendapatkan suatu kenyamanan. Ketika seorang

konsumen merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh

perusahaan, maka konsumen akan merasa apa yang telah dikeluarkan untuk

mendapatkan jasa tertentu sesuai dengan apa yang diharapakan. Ketika

konsumen merasa puas dengan layanan yang perusahaan berikan, maka

konsumen akan melakukan pembelian ulang hingga seterusnya akan

percaya terhadap layanan perusahaan dan terciptalah loyalitas konsumen

kepada perusahaan.

Loyalitas konsumen sangat penting bagi setiap perusahaan yang menjaga

kelangsungan usahanya. Menurut Tjiptono (2000: 110) loyalitas konsumen

adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok

berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang.

Konsumen yang setia akan sering datang dan melakukan pembelian ulang

serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli di tempat

yang sama. Sehingga secara tidak langsung konsumen yang loyal akan

membantu perusahaan mempromosikan produk atau jasanya kepada calon

konsumen lainnya. Tentu saja hal ini akan sangat membantu perusahaan

untuk mendapatkan pelanggan baru.

Menurut Tjiptono (2005: 385) loyalitas konsumen merupakan situasi ideal

yang paling diharapkan perusahaan, dimana konsumen bersifat positif

terhadap produk atau produsen dan disertai dengan pola pembelian ulang

yang konsisten. Situasi ideal tersebut akan terwujud apabila perusahaan



3

mengetahui kebutuhan yang diinginkan konsumen, sehingga perusahaan

dapat mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan

konsumennya. Seorang  konsumen itu dapat dikatakan sebagai pelanggan

yang loyal apabila seorang pelanggan tersebut mempunyai komitmen yang

kuat untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut secara rutin.

Berikut ini adalah data jumlah konsumen servis sepeda motor PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor pada bulan Januari – September 2016.

Tabel 1.   Jumlah Konsumen Servis Sepeda Motor PT. Yamaha
Lampung Sakti Motor Bulan Januari – September 2016

Bulan Jumlah  Konsumen
Januari 798
Febuari 765
Maret 752
April 682
Mei 718
Juni 679
Juli 623
Agustus 665
September 642

Jumlah 6324
Sumber : Penelitian Pendahuluan/ wawancara awal oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah konsumen di PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor cukup banyak, namun hal tersebut tidak

dapat menjamin bahwa konsumen selalu loyal (setia) pada PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor. Berikut ini adalah persentase kunjungan servis

sepeda motor pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor selama bulan

Januari- September 2016.
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Tabel 2. Persentase Kunjungan Servis Konsumen Sepeda Motor Pada
PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Selama Bulan Januari -
September 2016.

Kunjungan Januari – September Jumlah Persentase
2 – 3 kali 3921 62%
4 – 5 kali 2403 38%

Lebih dari 5 kali 0 0%
Jumlah total 6324 100%

Sumber : Penelitian Pendahuluan/ wawancara awal oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 2 Persentase konsumen PT. Yamaha Lampung Sakti

Motor yang datang melakukan servis 2 – 3 kali sebanyak 62% . Sedangkan

konsumen PT. Yamaha Lampung Sakti Motor yang datang melakukan

servis 4 – 5 kali sebanyak 38% . Kemudian konsumen PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor yang datang melakukan servis lebih 5 kali sebanyak

0% . Dari tabel diatas terlihat bahwa adanya penurunan persentase loyalitas

konsumen terhadap PT. Yamaha Lampung Sakti Motor. Dengan hal itu

perlu adanya cara yang ditempuh untuk menciptakan loyalitas konsumen

dengan menentukan strategi atau faktor-faktor yang diterapkan dengan tepat

agar perusahaan dapat meningkatkan loyalitas konsumennya.

Salah satu faktor yang diterapkan oleh suatu perusahaan pelayanan jasa

adalah lingkungan fisik yang akan membedakan perusahaan dari pesaing

lain.  Lingkungan fisik atau yang dikenal dengan sebutan servicescape

mengacu pada gaya dan penampilan dari lingkungan fisik dan juga

mencakup unsur-unsur lain dari lingkungan jasa yang membentuk

pengalaman konsumen. Lovelock dan Wirtz (2011: 4) menyatakan

servicescape terkait erat dengan gaya, tampilan fisik dan elemen

pengalaman lain yang ditemui pelanggan ditempat penghantaran layanan

atau jasa, melalui kesan-kesan yang diciptakan oleh panca indera. Oleh
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karena itu perusahaan jasa harus mampu menerapkan sebuah lingkungan

fisik yang baik dan nyaman serta memberikan pengalaman yang baik

kepada konsumen.

Berbagai faktor yang dapat berhubungan dengan servicescape antara lain

seperti gedung, perabotan, interior, pencahayaan, warna, dekor, karyawan

dan sebagainya. Aspek-aspek dalam lingkungan fisik meliputi yaitu kondisi

sekitar (ambient condition), merupakan karakteristik lingkungan layanan

yang berkenaan dengan kelima panca indera. Sub dimensi dari kondisi

sekitar yaitu musik, aroma, warna, pencahayaan, suhu udara dan kebisingan

(Lovelock dan Wirtz 2011: 284)

Kedua yaitu tata letak ruang dan fungsinya (spatial layout and

functionality), menunjukkan bagaimana cara peralatan, mesin dan juga

ruangan berfungsi dengan baik dan diletakkan secara tepat (Bitner 1992).

Tata ruang harus mencapai keseimbangan optimal antara persyaratan

operasional dan harapan pelanggan. Elemen kedua dari servicescape ini

menjadi penting dikarenakan dapat mempengaruhi tingkah laku bekerja

karyawan dan juga kebiasaan dari tingkah laku pengunjung pada gedung

tersebut. Ketiga yaitu tanda, simbol, dan artefak (sign, symbol, and atrifacts)

yang dapat mengkomunikasikan maksud perusahaan secara implisit atau

secara langsung maupun tidak langsung, dapat digunakan sebagai label,

keterangan arah dan tujuan, untuk mengkomunikasikan atau berperilaku

dan untuk menyampaikan proses pelayanan jasa (Bitner 1992). Tanda

petunjuk dan keterangan yang cukup akan mengurangi persepsi

kesimpangsiuran dan stress kepada konsumen.
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Tidak dipungkri bahwa dengan pengolaan servicescape yang baik inilah

dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi para konsumen agar

merasakan kenyamanan saat berada di dalam lingkungan tempat dimana

jasa dihantarkan dan akan memberikan nilai tambah terhadap perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari suatu bisnis adalah untuk

menciptakan suatu keadaan dimana para konsumennya merasa puas.

Ketika konsumen merasa puas dengan layanan yang perusahaan berikan,

maka konsumen akan melakukan pembelian ulang hingga seterusnya akan

percaya terhadap layanan perusahaan kita dan terciptalah loyalitas

pelanggan kepada perusahaan. Berikut ini adalah servicescape pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor.

Tabel 3. Servicescape PT. Lampung Sakti Motor Tahun 2016

Kondisi Sekitar
(Ambient
Condition)

Kondisi Tata Letak
Ruangan dan Fungsinya
(Spatial Layout and
Functionality)

Kondisi Tanda Simbol
dan Artefak (Sign
Symbol and Atrifacts)

1. Suhu udara
ruangan yang
cukup sejuk
dilengkapi
dengan AC.

2. Ketenangan
suasana yang
diiringi dengan
alunan musik.

3. Pencahayaan
ruangan yang
cukup terang.

4. Kesegaran
aroma
lingkungan.

1. Fasilitas fisik yang
menarik.

2. Penataan layout yang
menarik.

3. Tata letak peralatan
diletakan sesuai tempatnya.

4. Ruangan kurang tertata
rapih.

1. Papan nama terlihat
jelas di depan
perusahaan

2. Tanda-tanda dan
symbol yang lengkap
(toilet, arah keluar-
masuk, papan nama
dan lain- lain).

3. Ornamen-ornamen
berupa hiasan dinding,
lukisan dan lain-lain
yang mendukung.

Sumber : penelitian pendahuluan/ observasi awal peneliti
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Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat bahwa servicescape yang diciptakan dan

disediakan oleh PT. Yamaha Lampung Sakti Motor yang mendukung untuk

mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus mampu menciptakan

lingkungan fisik yang baik untuk menarik konsumen agar tetap

menggunakan jasa perusahaan. Persaingan jasa servis sepeda motor semakin

ketat, sehingga dibutuhkan sebuah strategi yang tepat agar perusahaan dapat

mampu bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Berikut adalah

tabel data pesaing usaha jasa servis sepeda motor di Lampung Selatan.

Tabel 4. Data Persaingan Usaha Servis Sepeda Motor di Lampung
Selatan Tahun 2016

No Nama Pesaing Alamat Pesaing

1 PT. Astra Internasional
Jl. Raya Natar No. 93 Erak Batin, Natar,
Lampung Selatan

2
PT. Kharisma Saudara
Motor

Jl. Raya Selamet Riadi, Sidomulyo,
Lampung Selatan

3 PT. Tunas Dwipa Matra
Jl. Raya Hajimena, Natar, Lampung
Selatan

Sumber : penelitian pendahuluan/ observasi awal peneliti

Berdasarkan Tabel 4 terlihat jelas bahwa tingkat persaingan bisnis servis

sepeda motor cukup tinggi. Untuk mempertahankan agar pangsa pasar PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor tetap stabil dan meningkat pihak pengelola

PT. Yamaha Lampung Sakti Motor harus mengetahui keinginan dan

kebutuhan konsumennya, sehingga konsumen tidak beralih ke tempat servis

sepeda motor lainnya. Perusahaan pun harus menerapkan strategi yang tepat

dalam menjalankan bisnisnya, sehingga mampu bersaing dengan perusahaan

lainnya.

Agar mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam memasarkan produk

atau jasa harga juga perlu diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Kotler dan
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Keller (2009: 47) harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk

sebuah produk atau jasa. Harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat

keuntungan, serta pangsa pasar yang besar yang dicapai perusahaan yang

dikenal dengan istilah “Value for Money”, dan “You Get What You Pay

For”, (Moris dan Moris 1990).  Dalam pengertian strategi harga, harga

merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam

perusahaan yang berfungsi menciptakan keunggulan yang kompetitif bagi

perusahaan. Namun, hal ini sering kali terbentur pada kebijakan penetapan

harga.

Tjiptono, dkk (2008: 465) penetapan harga oleh perusahaan harus

disesuaikan dengan situasi lingkungan dan perubahan yang terjadi terutama

pada saat persaingan yang semakin ketat dan perkembangan permintaan

yang terbatas. Dalam iklim persaingan harga yang semakin ketat seperti

sekarang ini, perusahaan harus memperhatikan faktor harga, karena besar

kecilnya harga yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi konsumen untuk

membeli atau menggunakan jasa. Menurut Gitosudarmo (2012: 267) harga

yang tidak tepat akan berakibat tidak menarik pelanggan untuk membeli

barang atau jasa tersebut. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor dalam proses

usahanya harus mampu menetapkan harga yang sesuai dengan manfaat dan

kualitas jasanya, agar target pembelian atau  penggunaan jasa yang telah di

tetapkan dapat tercapai dan terus meningkat. Berikut ini adalah data harga

jasa servis sepeda motor pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor.
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Tabel 5.   Data Harga Jasa Servis Sepeda Motor Pada PT. Yamaha
Lampung Sakti Motor 2016

Nama Layanan Jenis Motor
Moped Sport Otomatis

Reguler
Servis berkala (tiap 3000 km) Rp. 35.000 Rp. 45.000 Rp. 40.000
Servis berkala f1 Rp. 35.000 Rp. 45.000 Rp. 40.000
Servis f1 (pembersih injector) Rp. 35.000 Rp. 45.000 Rp. 40.000
Perbaikan Ringan
Ganti oli mesin dan transmisi Rp. 5.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000
Sistim kelistrikan ringan Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000
Ganti kampas rem cakram Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000
Ganti kampas rem tromol Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
Ganti ban Rp. 10.000 Rp. 20.000 Rp. 10.000
Ganti air radiator Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000
Ganti cover side Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000
Perbaikan Berat
overhoule mesin Rp. 150.000 Rp. 200.000 Rp. 180.000
Sistim kelistrikan berat Rp. 40.000 Rp. 40.000 Rp. 40.000
Ganti seal front frok Rp. 30.000 Rp. 40.000 Rp. 30.000
Skrip klep Rp. 80.000 Rp. 120.000 Rp. 120.000
Sevis Besar Rp. 70.000 Rp. 90.000 Rp. 80.000
Servis 3 M Rp. 45.000 Rp. 45.000 Rp. 45.000
Sumber : Penelitian Pendahuluan/ wawancara awal oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel 5 adanya pentetapan harga yang tepat terhadap suatu

layanan atau jasa merupakan suatu hal yang penting untuk membangun

loyalitas konsumen. Ferdinand (2002) menyatakan bahwa harga merupakan

salah satu variabel penting dalam pemasaran, dimana harga dapat

mempengaruhi kesetian konsumen terhadap produk atau jasa.

Kinerja karyawan juga tidak kalah pentingnya, kinerja karyawan adalah

hasil  kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu organisasi, sesuai dengan  wewenang  dan  tanggung jawabnya

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi

bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan



10

moral dan etika (Prawirosentono 2002: 2). Peranan karyawan sangat penting

untuk menunjang keberhasilan setiap perusahaan, terutama perusahaan yang

bergerak di sektor jasa. Karena karyawan memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi presepsi pembeli, dan karyawan merupakan bagian dari jasa

itu sendiri. Sehingga bagi konsumen karyawan berfungsi sebagai

komunikator sekaligus wakil dari citra perusahaan. Kinerja karyawan yang

diberikan kepada konsumen ditunjukan melalui hasil kinerja yang baik dan

tepat waktu sehingga konsumen merasa kinerja yang dirasakan sesuai

dengan harapan maka konsumen akan merasa puas, begitupun sebaliknya.

Ketika konsumen merasa puas dengan hasil kinerja karyawan akan

terciptalah loyalitas konsumen.

Berikut ini adalah hasil wawancara dilapangan kepada 20 orang konsumen

mengenai dimensi servicescape (ambient condition, spatial layout and

functionality, sign symbol and atrifacts) harga dan kinerja karyawan serta

loyalitas konsumen, konsumen menyatakan:

Tabel 6. Hasil Wawancara Presepsi Tentang Dimensi Servicescape
(Ambient Condition, Spatial Layout and Functionality, Sign
Symbol and Atrifacts) Harga dan Kinerja Karyawan
Terhadap Loyalitas Konsumen PT. Yamaha Lampung Sakti
Motor Tahun 2016

No Keterangan Tanggapan
Tinggi Sedang Rendah

1 Ambient Condition 4 10 6
2 Spatial Layout and

Functionality
3 10 7

3 sign symbol and atrifacts 2 8 10
4 Harga 4 8 8
5 Kinerja Karyawan 4 11 5
6 Loyalitas Konsumen 5 9 6

Rata-rata 18,3% 46.7% 35 %
Sumber : Penelitian Pendahuluan/ wawancara awal oleh peneliti.
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Berdasarkan hasil wawancara kepada 20 orang konsumen PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor, mengenai dimensi servicescape (ambient condition,

spatial layout and functionality, sign symbol and atrifacts) harga dan kinerja

karyawan terhadap loyalitas konsumen yaitu ambient condition sebanyak

20% menyatakan ambient condition tinggi, sebanyak 50% menyatakan

ambient condition sedang dan sebanyak 30% menyatakan ambient condition

rendah. Sedangkan spatial layout and functionality sebanyak 15%

menyatakan spatial layout and functionality tinggi, sebanyak 50%

menyatakan spatial layout and functionality sedang dan sebanyak 35%

menyatakan spatial layout and functionality rendah. Sedangkan sign symbol

and atrifacts sebanyak 10% menyatakan sign symbol and atrifacts tinggi,

sebanyak 40% menyatakan sign symbol and atrifacts sedang dan sebanyak

50% menyatakan spatial sign symbol and atrifacts rendah. Sedangkan harga

sebanyak 20% menyatakan harga tinggi, sebanyak 40% harga sedang dan

sebanyak 40% menyatakan harga rendah. Sedangkan kinerja karyawan

sebanyak 20% menyatakan kinerja karyawan tinggi, sebanyak 55% kinerja

karyawan sedang dan sebanyak 25% menyatakan kinerja karyawan rendah.

Sedangkan loyalitas konsumen 25% menyatakan loyalitas konsumen tinggi,

sebanyak 45% loyalitas konsumen sedang dan sebanyak 30% menyatakan

loyalitas konsumen rendah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua yang mempengaruhi loyalitas

konsumen seperti ambient condition, spatial layout and functionality, sign

symbol and atrifacts, harga dan kinerja karyawan, tentang PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor belum tentu dapat menciptakan loyalitas konsumen
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secara optimal, sehingga perlu dievaluasi kembali seberapa besar

pengaruhnya terhadap konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dimensi Servicescape

(Ambient Condition, Spatial Layout and Functionality, Sign Symbol and

Atrifacts) Harga dan Kinerja Karyawan Terhadap Loyalitas Konsumen

pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan-permasalahan

yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Persaingan antar bengkel sepeda motor semakin meningkat, sehingga

perlu dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan.

2. Adanya penurunan jumlah konsumen servis sepeda motor.

3. Kurang maksimalnya kondisi lingkungan sekitar.

4. Kurang teraturnya tata letak ruangan dan fungsinya.

5. Kurang adanya sinyal implisit yang mengkomunikasikan sebuah tempat

pada konsumennya.

6. Adanya persepsi harga yang cukup tinggi menyebabkan tingkat

penjualan kurang optimal.

7. Adanya beberapa konsumen yang merasa tidak puas terhadap hasil

kinerja karyawan

8. Masih kurangnya loyalitas konsumen.
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C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada kajian dimensi kondisi sekitar (ambient

condition) (X1) tata letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and

functionality) (X2) tanda simbol dan artefak (sign symbol and atrifacts)

(X3) harga (X4) dan kinerja karyawan (X5) terhadap loyalitas konsumen

(Y).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh dimensi kondisi sekitar (ambient condition)

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor

Natar Lampung Selatan Tahun 2016?

2. Apakah ada pengaruh dimensi tata letak ruangan dan fungsinya (spatial

layout and functionality) terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016?

3. Apakah ada pengaruh dimensi tanda simbol dan artefak (sign symbol and

atrifacts) terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti

Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016?

4. Apakah ada pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016?
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5. Apakah ada pengaruh kinerja karyawan terhadap loyalitas konsumen

pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan Tahun

2016?

6. Apakah ada pengaruh dimensi kondisi sekitar (ambient condition), tata

letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and functionality), tanda

simbol dan artefak (sign symbol and atrifacts), harga dan kinerja

karyawan terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti

Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kondisi sekitar (ambient condition)

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor

Natar Lampung Selatan Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh dimensi tata letak ruangan dan fungsinya

(spatial layout and functionality) terhadap loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh dimensi tanda simbol dan artefak (sign

symbol and atrifacts) terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016.

4. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016.

5. Untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap loyalitas

konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung
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Selatan Tahun 2016.

6. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kondisi sekitar (ambient condition),

tata letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and functionality), tanda

simbol dan artefak (sign symbol and atrifacts), harga dan kinerja

karyawan terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti

Motor Natar Lampung Selatan Tahun 2016.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis dan

teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengemban ilmu

dimasa depan khususnya dalam bidang ilmu manajemen pemasaran.

2. Manfaat Praktis

a) Bahan informasi dan referensi untuk perpustakaan serta bagi para

peneliti yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b) Bagi pemilik perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai gambaran dalam mengetahui loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah konsumen PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan yang telah melakukan

servis sepeda motor lebih dari dua kali.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah kondisi sekitar (ambient

condition), tata letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and

functionality), tanda simbol dan artefak (sign symbol and atrifacts), harga

dan kinerja karyawan terhadap loyalitas konsumen.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah PT. Yamaha Lampung Sakti

Motor Natar Lampung Selatan.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian pada

tahun 2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini berlandaskan pada teori Manajemen

Pemasaran.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Pengertian Manajemen Pemasaran

Berkembangnya dunia bisnis pada era globalisasi, pemasaran tidak lagi

dipandang sebagai bagian yang terpisah dari organisasi yang hanya berperan

sebagai proses penjualan suatu produk maupun jasa.  Perkembangan konsep

pemasaran sendiri tidak terlepas dari fungsi-fungsi organisasi yang lain pada

akhirnya mempunyai tujuan untuk memuaskan konsumen dan menciptakan

loyalitas konsumen.

Pemasaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan  meneliti kebutuhan dan

keinginan konsumen, memproduksi barang dan jasa sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga,

mendistribusikan produk kepada konsumen dan memberikan pelayanan

yang prima terhadap konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2009: 7)

pengertian manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar

sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan

dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai

pelanggan yang unggul.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Lupiyoadi (2006: 6) bahwa

manajemen pemasaran adalah suatu analisis, perencanaan, pelaksanaan serta
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kontrol program-program yang telah direncanakan dalam hubungannya

dengan pertukaran- pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen yang

dituju untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama.

Berdasarkan definisi tersebut manajemen pemasaran adalah ilmu memilih

pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan

dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai

pelanggan yang unggul untuk mencapai pertukaran yang diharapkan dengan

pasar sasaran.

B. Pengertian dan Karakteristik Jasa

Kotler dan Keller (2009: 36) jasa adalah semua tindakan atau kinerja yang

dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada intinya tidak

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. Menurut Lupiyoadi

(2006: 6) jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan

berbentuk produk fisik atau kontruksi, yang umumnya dihasilkan dan

dikonsumsi secara bersama serta memberikan nilai tambah (misalnya

kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) konsumen. Dari berbagai

definisi menurut para ahli diatas, jasa merupakan produk yang tidak

berwujud namun jasa dapat dirasakan melalui manfaatnya.

Menurut Kotler dan Keller (2009: 39) jasa memiliki empat karakteristik

yang sangat mempengaruhi rancangan pemasaran, yaitu

1. Tidak berwujud (Intangibility)
Tidak seperti produk, jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar,
atau dibaui sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian itu,
pembeli akan mencari bukti lewat kualitas dengan menarik kesimpulan
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dari tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, simbol dan harga.
Karena itu, tugas penyedia jasa adalah “mengelola bukti” untuk
mewujudkan “hal yang tak berwujud”. Pemasar jasa harus dapat
mentransformasikan jasa tak berwujud ke dalam manfaat konkret dan
pengalaman yang terdefinisi dengan baik.

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability)
Sementara barang fisik dibuat, dimasukkan dalam persediaan,
didistribusikan melalui perantara dan dikonsumsi kemudian jasa
umumnya diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Jika seseorang
memberikan jasa, maka penyedia jasa merupakan bagian dari jasa.
Karena klien juga sering hadir sebagai jasa yang dihasilkan, penyedia
interaksi klien adalah fitur khusus dari pemasaran jasa.

3. Berubah-ubah (Variability)
Karena kualitas jasa tergantung pada siapa yang menyediakannya, kapan
dan dimana, dan kepada siapa, jasa sangat bervariasi. Pembeli jasa
menyadari variabilitas ini dan sering membicarakannya dengan orang
lain sebelum memilih penyedia jasa. Untuk meyakinkan pelanggan,
beberapa perusahaan menawarkan garansi jasa yang dapat mengurangi
persepsi konsumen tentang resiko.

4. Dapat musnah (Perishability)
Jasa tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya jasa bisa menjadi
masalah ketika permintaan berfluktuasi.  Jasa yang tepat harus tersedia
untuk pembeli yang tepat, di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, dan
harga yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan.

C. Pengertian dan Dimensi Servicescape

Salah satu dari karakteristik jasa adalah intangibility yang artinya tidak

berwujud. Disini dijelaskan bahwa jasa tidak dapat dilihat, dirasakan,

diraba, didengar, atau dibaui sebelum jasa itu dibeli. Kesan pertama yang

akan dirasakan oleh konsumen ketika datang untuk membeli jasa adalah

bukti fisik yang ada di lingkungan tempat di mana jasa dihantarkan.

Lovelock et al., (2010: 4) mendefinisikam servicescape sebagai gaya dan

tampilan fisik dan elemen pengalaman lain yang ditemui oleh pelanggan di

tempat penghantaran layanan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh

Zeithaml, Bitner (1992) dan servicescape merupakan fisik lingkungan atau
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fasilitas fisik di mana layanan ini di produksi, di sampaikan dan di

konsumsi. Melalui beberapa pengertian tersebut servicescape merupakan

lingkungan fisik dan elemen-elemen lainnya yang mempengaruhi perilaku

selama menggunakan jasa tertentu.

Servicescape memiliki beberapa dimensi, menurut Lovelock dan Wirtz

(2011: 284) membagi dimensi servicescape menjadi tiga bagian yaitu

1. Ambient Conditions merupakan karakteristik lingkungan yang berkenaan
dengan kelima indera.

2. Spatial Layout and Functionality merupakan dalam layout,peralatan yang
diatur dan kemampuan barang-barang untuk memfasilitasi kenikmatan
konsumen.

3. Signs, Symbols and Artifacts merupakan tanda-tanda atau rambu serta
dekorasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan meningkatkan citra
tertentu atau suasana hati, untuk memudahkan konsumen untuk mencapai
tujuannya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bitner (1992) bahwa terdapat tiga

dimensi gabungan yang relevam untuk analisis sekarang yaitu: kondisi

sekitar (ambient conditions), tata ruang dan fungsional (spatial layout and

functionality), serta tanda –tanda, simbol dan artefak (signs, symbols and

artifacts).

1. Dimensi Kondisi Sekitar (Ambient Conditions)

Ambient conditions adalah karakteristik lingkungan layanan yang

berkaitan dengan kelima panca indera. Tanpa disadarai ambient

conditions dapat mempengaruhi emosional, persepsi dan juga perilaku

seseorang. Kondisi sekitar juga akan menghasilkan dan menimbulkan

suasana hati dari seorang konsumen terhadap apa yang dirasakannya.
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Adapun sub dimensi dari ambient conditions yaitu musik, aroma, warna,

pencahayaan, suhu udara, kebisingan Lovelock et al., (2010: 15).

 Musik
Musik dapat memberikan dampak hebat terhadap persepsi dan
perilaku dalam situasi layanan, sekalipun diputar dalam volume yang
sulit didengar. Dalam situasi layanan yang membutuhkan waktu
tunggu, penggunaan musik yang efektif akan memperpendek waktu
tunggu yang dirasakan dan meningkatkan kepuasan bagi konsumen
(Lovelock et al., 2010: 15).

 Aroma
Keberadaan aroma memberikan dampak besar terhadap suasana hati
seseorang karena aroma dianggap yang paling lekat dengan sistem
panca indera kita. Aroma dapat memberikan respons  tertentu dari
konsumennya, bahkan dapat mempengaruhi keinginan berbelanja
seseorang. Lovelock et al., (2010: 16) menyakini bahwa di masa
depan kita akan memahami aroma dengitu baiknya sehingga kita
dapat menggunakan aroma untuk mengatur perilaku manusia.

 Warna
Warna adalah salah satu dimensi servicsescape yang memiliki dampak
yang besar terhadap perasaan seseorang. Warna yang berbeda-beda
akan menimbulkan suatu kesan yang berbeda pula terhadap perasaan
seseorang

 Pencahayaan
Pencahayaan dalam lingkungan fisik mempengaruhi persepsi
konsumen terhadap kualitas dari suatu ruangan. Pencahayaan yang
diatur seefektif mungkin dengan disesuaikan pada warna ruangan,
furnitur ruangan akan menanamkan nilai dalam benak konsumen
terhadap kondisi yang menyenangkan dan lebih positif dari pada
pencerahan yang tidak di atur.

 Suhu Udara
Suhu udara digunakan dalam servicescape untuk mendeskripsikan
bagaimana udara dari suatu ruangan yang dimaksud. Udara yang
panas atau dingin akan mempengaruhi tingkat kenyamanan seorang
konsumen ketika sedang mengkonsumsi jasa tertentu.

 Kebisingan
Kebisingan biasanya dikenal dengan istilah suara berisik atau suara
yang mengganggu. Kebisingan dalam lingkungan fisik perlu
diperhatikan agar tidak terjadi persepsi buruk dari konsumen ke
perusahaan dengan terganggunya oleh suara yang tidak seharusnya
didengar yang akan mengganggu kenyamanan konsumen
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2. Dimensi Tata Letak Ruang dan Fungsinya (Spatial Layout and

Functionality)

Tata Letak ruang mengacu pada cara dimana objek seperti mesin,

peralatan dan perabot diatur dalam lingkungan jasa (Bitner, 1992).  Tata

letak juga berhubungan dengan bentuk dan ukuran dari benda-benda

tersebut. Fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda tersebut

untuk memudahkan performa transaksi layanan. Tata letak ruang dan

fungsionalitas menciptakan servicescape visual dan fungsional sehingga

penghantaran dan konsumsi layanan bisa terjadi (Lovelock et al., 2010:

19).

3. Dimensi Tanda, Simbol dan Artefak (Signs, Symbols and Artifacts).

Tanda, simbol dan artefak digunakan oleh penyedia jasa untuk membantu

memberikan petunjuk-petunjuk yang akan memudahkan dan memandu

konsumen untuk menemukan apa yang mereka cari saat berada di dalam

lingkungan jasa. Menurut Bitner (1992), tanda, simbol dan artefak adalah

benda-benda lain dilingkungan jasa yang kurang dapat berkomunikasi

secara langsung dibandingkan dengan tanda-tanda, namun memberikan

isyarat implisit kepada konsumen tentang makna dari tempat dan norma-

norma di tempat tersebut. Fasilitas estetika juga memberikan isyarat

implisit. Fasilitas estetika mengacu pada fungsi dan desain arsitektur,

desain interior, dan dekorasi yang semuanya berkontribusi terhadap daya

tarik lingkungan fisik. Oleh karena itu benda-benda atau desain interior

yang menampilkan isyarat implisit harus dapat menarik perhatian
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konsumen agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh

konsumen.

D. Harga

Menurut Kotler dan Asmstrong (2008: 345) harga adalah sejumlah uang

yang dibagikan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang

dikeluarkan para  pelanggan utuk memperoleh manfaat dari memiliki atau

menggunakan suatu produk atau  jasa. Sedangkan menurut Stanton, (2002:

308) Harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang)

yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dan untuk

memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang

menyertainya.

Menurut  Swastha  (2000: 241) Harga adalah jumlah uang (ditambah

beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Dilihat dari beberapa

definisi mengenai harga, dapat diketahui bahwa harga adalah nilai suatu

barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh

pembeli untuk mendapa sejumlah kombinasi dari barang atau jasa berikut

pelayanannya.

Menurut Kotler dan Amstrong (2006: 245) harga merupakan sejumlah uang

yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan

produk atau jasa tersebut. Tujuan ditetapkan harga sebaiknya bersumber
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dari dan sesuai dengan tujuan perusahaan dan pemasaran. Tujuan  penetepan

harga ditetapkan secara  jelas  karena  secara  langsung  mempengaruhi

kebijakan penetepan  harga  dan  cara  yang  digunakan  untuk  menetapkan

harga. Ada beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi keputusan

penetapan harga (Stanton, 2004: 211) antara lain

a. Permintaan Produk
Memperkirakan permintaan total terhadap produk adalah langkah yang
penting dalam  penetapan harga sebuah produk. Ada dua langkah yang
dapat dilakukan dalam memperkirakan permintaan produk, yaitu
menentukan  apakah ada harga tertentu yang diharapkan oleh pasar dan
memperkirakan volume penjualan atas dasar harga yang berbeda-beda.

b. Target Pangsa Pasar
Perusahaan yang berupaya meningkatkan pangsa pasarnyabisa
menetapkan harga dengan lebih agresif dengan harga yang lebih rendah
dibandingkan perusahaan lain yang hanya ingin mempertahankan pangsa
pasarnya. Pangsa pasar  dipengaruhi oleh kapasitas produksi perusahaan
dan kemudahan untuk masuk dalam persaingan pasar.

c. Reaksi Pesaing
Adanya persaingan baik yang sudah ada maupun yang masih potensial,
merupakan  faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam menetukan
harga dasar suatu produk.  Persaingan biasanya dipengaruhi oleh adanya
produk serupa, produk pengganti atau substitusi, dan adanya produk yang
tidak serupa namun mecari konsumen atau pangsa pasar yang sama.

d. Penggunaan Strategi Penetapan Harga: Penetrasi Ratai Saringan
Untuk produk  baru,  biasanya  menggunakan  strategi  penetapan  harga
saringan. Strategi ini berupa penetapan harga yang tinggi dalam lingkup
harga-harga yang diharapkan atau harga yang menjadi harapan
konsumen. Sedangkan strategi berikutnya  yaitu strategi penetapan harga
penetrasi. Strategi  ini  menetapkan  harga  awal  yang  rendah  untuk
suatu  produk dengan tujuan memperoleh konsumen dalam jumlah
banyak dan dalam waktu yang cepat.

e. Produk, Saluran Distribusi dan Promosi
Untuk beberapa jenis produk, konsumen lebih memilih membeli produk
dengan harga yang lebih murah dengan kualitas dan kriteria yang mereka
perlukan. Sebuah  perusahaan  yang menjual produknya langsung kepada
konsumen  dan  melalui   distribusi  melakukan  penetapan  harga  yang
berbeda.  Sedangkan  untuk promosi,  harga  produk  akan  lebih  murah
apabila biaya promosi produk tidak hanya dibebankan kepada
perusahaan, tetapi juga kepada pengecer.

f. Biaya Memproduksi atau Membeli Produk
Seorang pengusaha perlu mempertimbangkan biaya-biaya dalam
produksi dan perubahan yang terjadi dalam kuantitas produksi apabila
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ingin dapat menetapkan harga secara efektif. Pengusaha perlu untuk
memperhatikan harga, karena dalam persaingan usaha, harga yang
ditawarkan oleh pesaing bisa lebih rendah dengan kualitas yang sama
atau bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Sehingga dalam penentuan
harga produk atau jasa yang dijual, baik perusahaan besar maupun usaha
kecil sekalipun harus memperhatikan konsumen dan para pesaingnya.

Dalam prosedur penentuan harga menurut Swastha (2000: 245) terdapat 6

tahap, yaitu

a. Mengestimasi permintaan untuk produk yang akan ditentukan harganya.
b. Mengetahui dulu reaksi yang ada dalam persaingan.
c. Menentukan market share yang dapat diharapkan.
d. Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar.
e. Mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan.
f. Memilih tingkat harga tertentu.

Kotler dan Keller (2009: 221) terdapat beberapa strategi penyesuaian harga,

diantaranya adalah

1. Penetapan Harga Geografis.
Dalam penetapan harga secara geografis, perusahaan memutuskan
bagaimana  memberi  harga  kepada  produknya  untuk  konsumen  yang
berbeda lokasi dan negara yang berbeda.

2. Diskon Harga dan Insentif.
Beberapa perusahaan akan menyesuaikan harga dan memberikan diskon
atau insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume dan pembelian
diluar musim. Perusahaan harus melakukannya dengan cermat atau akan
mendapati laba mereka lebih rendah dari yang direncanakan. Selain  itu,
perusahaan  harus  berhati – hati  untuk  menerapkan  diskon, karena
diskon dapat menurunkan persepsi nilai sebuah penawaran.

3. Penetapan Harga Promosi
Perusahaan  dapat  menggunakan  beberapa  strategi  untuk  merangsang
pembelian dini, antara lain :
a. Penetapan  harga  pemimpin  kerugian,  yaitu  meurunkan  harga

merek terkenal untuk merangsang aktifitas yang lebih tinggi di suatu
lokasi pembelanjaan agar dapat  mengkompensasi marjin yang lebih
rendah atas produk yang dijual rugi.

b. Penetapan harga eceran khusus, yaitu menentukan harga khusus pada
musim tertentu untun menarik lebih banyak pelanggan.

c. Rabat  tunai,  yaitu  menawarkan  rabat  tunai  bagi  pelanggan  untuk
menarik lebih banyak pelanggan pada musim tertentu.

d. Pembiayaan berbunga rendah, yaitu penawaran pembiayaan yang
lebih fleksibel dan berbunga rendah untuk menarik pelanggan.
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e. Jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, yaitu menawarkan
pembiayaan  dengan  periode waktu  yang  panjang  agar  mengurangi
pembayaran bulanan.

f. Jaminan  dan kontrak  jasa, yaitu  mempromosikan  penjualan  dengan
jaminan gratis atau berbiaya murah.

g. Diskon psikologis, yaitu menetapkan harga yang cukup tinggi untuk
kemudian menawarkan produk dengan penghematan yang besar.

E. Kinerja Karyawan

Kamus Umum Bahasa  Indonesia (2001: 431)  pengertian kinerja adalah

“apa yang dicapai, prestasi yang dicapai, prestasi yang dilihat, atau juga

kemampuan kerja”. Sedangkan Prawirosentono (2002: 2) kinerja   karyawan

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau  sekelompok orang

dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung

jawabnya masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi

bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan

moral dan etika. Dari  beberapa  pengertian di  atas,  kinerja karyawan

adalah hasil kerja dari seseorang atau sekelompok orang yang tidak hanya

terwujud hasil fisik saja, tetapi meliputi kemampuan kerja, disiplin, rasa

tanggung jawab, kesetiaan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, kepemimpinan

dan sebagainya yang dilakukan sesuai dengan wewenang dan tanggung

jawab masing- masing dalam mencapai tujuan organisasi secara legal, dan

sesuai dengan moral dan etika.

Mangkunegara (2009: 75) menjelaskan bahwa indikator kinerja, yaitu :

1. Kualitas
Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa
yang seharusnya dikerjakan.
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2. Kuantitas
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam
satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap
pegawai itu masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan
pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4. Tanggung Jawab
Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban
karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Menurut  Prawirosentono (2002: 7) secara  umum  ada  empat  faktor  yang

dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu :

1. Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas  suatu  organisasi  adalah  bila  tujuan  organisasi  tersebut
dapat dicapai  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  direncanakan. Efisien
adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan  dengan  benar
sedangkan  efektivitas  adalah  kemampuan  untuk memilih tujuan yang
tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan Efisiensi  berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang
dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila  pengorbanannya
dianggap  terlalu  besar,  maka  dapat  dikatakan  tidak efisien..

2. Otoritas dan Tanggung Jawab
Faktor  otoritas  dan  tanggung  jawab  merupakan  faktor  penting  dalam
mengefektifitaskan  kinerja  organisasi.  Masing - masing  anggota
organisasi mengetahui   apa   yang  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab
dalam  usaha mencapai tujuan organisasi. Otoritas adalah hak seseorang
untuk memberikan perintah  (kepada bawahan). Sedangkan tanggung
jawab adalah bagian yang tidak terpisahkan atau  sebagai akibat dari
kepemilikan wewenang tersebut. Bila ada wewenang berarti dengan
sendirinya muncul tanggung jawab.

3. Disiplin
Disiplin  secara  umum  mengandung  pengertian  taat kepada  hukum
dan peraturan yang berlaku. Disiplin karyawan adalah ketaatan
karyawan bersangkutan  dalam  menghormati  perjanjian  kerja  dengan
perusahaan  di mana  dia  bekerja.  Disiplin  juga  berkaitan  erat  dengan
sanksi yang  perlu dijatuhkan  kepada  pihak  yang  melanggar, sehingga
hal  tersebut  akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi.

4. Inisiatif
Inisiatif seorang (atasan atau bawahan) berkaitan dengan daya pikir
kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan
dengan tujuan organisasi.  Dengan  kata  lain,  inisiatif  peserta
organisasi  merupakan  daya dorong kemajuan yang akhirnya akan
mempengaruhi kinerja organisasi yang bersangkutan. Jadi inisiatif sangat
dibutuhkan dalam  uapaya menyelesaikan suatu  pekerjaan.  Tanpa
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adanya  inisiatif  maka  suatu  pekerjaan  tidak  akan tercapai atau
terselesaikan, tujuannya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu  setiap
pekerja  harus  menggali  daya  pikirnya  untuk  mencari  berbagai
macam inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaannya.

F. Loyalitas Konsumen

Loyalitas konsumen adalah komitmen seseorang untuk melakukan

pembelian ulang terhadap suatu produk atau secara berkelanjutan dalam

jangka waktu yang panjang. Kotler dan Keller (2009: 288) the long term

success of the a particular brand is not based on the number of consumer

who purchase it only once, but on the number who become repeat purchase.

hal ini konsumen yang loyal (setia) tidak diukur dari berapa banyak dia

membeli, tapi dari berapa sering dia melakukan pembelian ulang, termasuk

disini merekonmendasikan orang lain untuk membeli.

Menurut Elbert dan Griffin (2009: 129) ”Loyality is defined as non random

purchase expressed over time by some decision making unit”. Berdasarkan

definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyal lebih mengacu pada wujud

perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian

secara terus menerus terhadap barang atau jasa suatu perusahaan yang

dipilih.

Konsumen menjadi setia (loyal) biasanya disebabkan salah satu aspek dalam

perusahaan saja, tetapi biasanya Konsumen menjadi setia (loyal) karena

”paket” yang ditawarkan seperti produk, pelayanan, dan harga. Menurut

Elbert dan Griffin (2009: 131) Ada tiga kriteria untuk mendefinisikan

Konsumen setia (loyal), yaitu
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1. Keinginan untuk membeli produk dan jasa dari perusahaan tanpa
membandingkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pesaing.

2. Merekomendasikan perusahaan, produk dan pelayanan perusahaan dari
mulut ke mulut kepada orang lain.

3. Tindakan proaktif untuk memberikan saran produk dan jasa karena
perusahaan.

Kesetiaan atau loyalitas konsumen merupakan sesuatu yang tertanam dalam

benak atau pikiran yang memiliki hubungan yang memuaskan dengan

penyedia produk atau jasa. Konsumen akan tetap setia (loyal) memakai

produk atau jasa yang disediakan sepanjang ia merasa puas dengan apa yang

telah disediakan oleh perusahaan. Griffin (2003: 223) mengemukakan

keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki

pelanggan yang loyal antara lain

a. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik pelanggan
baru lebih mahal).

b. Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, pemrosesan
pesanan, dll).

c. Mengurangi biaya turn over pelanggan (karena pergantian pelanggan
yang lebih sedikit).

d. Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pngsa pasar
perusahaan.

e. Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang
loyal juga berarti merek yang merasa puas.

f. Mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya pergantian dan lainnya).

Zeithaml et al., (2006: 201) mengukur loyalitas pelanggan melalui beberapa

indikator yaitu

1. Niat perilaku positif yang tercermin dalam kemampuan penyedia layanan
untuk memiliki pelanggan.

2. Mengatakan hal-hal positif tentang mereka.
3. Merekomendasikan merka untuk pelanggan lain.
4. Tetap setia kepada merek.
5. Menghabiskan uang lebih banyak dengan mereka.
6. Membayar harga premium.
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G. Penelitan yang Relevan

Tabel 7. Penelitian yang Relevan
Tahun Nama Judul Kesimpulan
1992 Mary Jo Bitner Servicescape: The

Impact of Physical
Surroundings on
Customers and
Employees

Lingkungan fisik
(servicescape)
berpengaruh positif
terhadap respon
internal secara
kognitif, emosional
dan fisiologis.
Baik dalam sudut
pandang perusahaan
dan konsumen

2008 Lloyd C. Harris
dan Ezeh Chris.

Servicescape and
loyalty intentions: an
empirical
investigation.

Berdasarkan
penelitian ini
menyatakan bahwa
Terdapt pengaruh
yang signifikan dari
servicescape
terhadap intensitas
loyalitas..

2009 Musriha Pengaruh Servicescape
dan Kinerja Karyawan
Terhadap
Loyalitas Nasabah
Melalui Kepuasan
Nasabah Bank Mandiri
Di Surabaya

Berdasarkan
penelitian ini
servicescape dan
kinerja karyawan
berpengaruh secara
langsung pada
loyalitas nasabah.
Berarti setiap ada
kenaikan Dengan
diperoleh r hitung >
r tabel yaitu 0,756 >
0,327

2016 Elsa Aristianti Pengaruh Dimensi
Servicescape Terhadap
Loyalitas Konsumen
Pada Natasha Scin
Care Lampung

Berdasarkan
penelitian ini
menyatakan bahwa
Terdapat pengaruh
yang signifikan dari
servicescape
terhadap intensitas
loyalitas konsumen.
Dengan diperoleh
R 2 = 0.867
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H. Kerangka Pikir

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung

pada bagaimana pelaksanaan atau proses kegiatan tersebut. Begitupun juga

dengan nilai dan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen merupakan

komitmen seseorang untuk melakukan pembelian ulang terhadap suatu

produk atau secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang.

(Bitner, 1992) “Servicescapes: the impact of physical surroundings on

customers and employees”, menjelaskan terdapat tiga dimensi pembentuk

servicescape, yaitu

1. Ambient condition (kondisi sekitar) merujuk kepada karakteristik latar
belakang yang tidak berwujud dari sebuah lingkungan. Ambient condition
mempunyai beberapa subdimensi, yaitu pencahayaan, temperatur,
kebisingan (noise), musik, warna, dan aroma.

2. Spatial layout and function (tata letak, ruang, dan fungsinya). Tata letak
merupakan cara ,mengatur peralatan mesin, perlengkapan dan perabotan.
Fungsi merupakan kemampuan benda-benda tersebut memfasilitasi
pencapaian tujuan konsumen.

3. Signs, syombls, artifacts (tanda, simbol, dan artefak), merupakan sinyal
eksplisit dan implisit yang mengkomunikasikan sebuah tempat kepada
konsumennya. Tanda tanda yang ditampilkan pada eksterior dan interior
lingkungan jasa merupakan contoh kominaktor ekspkisit. Mereka dapat
digunakan sebagai label, untuk petunjuk arah, dan untuk
mengkomunikasikan aturan-aturan perilaku. Artefak memberikan isyarat
implisit kepada konsumen tentang makna tempat, norma-norma dan
harapan untuk berperilaku ditempat itu.

Ketiga dimensi dari servicecsape ini akan membantu setiap perusahaan

khususnya dalam bidang jasa sebagai bukti fisik dari jasa yang perusahaan

tawarkan. Bukti fisik yang dapat dilihat serta dirasakan oleh konsumen akan

memberikan nilai jual dan kenyamanan tersendiri untuk setiap konsumen.

Ketika konsumen merasa nyaman dengan fasilitas yang ditawarkan oleh
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perusahaan konsumen akan terus melakukan pembelian pada jasa tersebut

dan akan merekomendasikan kepada orang lain sehingga akan menciptakan

konsumen yang loyal (Zeithaml et al., 2006).

Menurut kotler dan amstrong (2008: 345) harga adalah jumlah nilai yang

diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki

atau menggunakan suatu produk atau jasa. Konsumen akan selalu memilah

jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan biaya pengeluaran yang

seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal.

Kinerja (prestasi kerja) adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas

yang  dicapai  oleh seseorang  pegawai   dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara

2009: 74). Oleh karena itu, ketika konsumen merasa nyaman dengan harga

dan kinerja karyawan yang ditawarkan oleh perusahaan konsumen akan

terus melakukan pembelian pada jasa tersebut dan akan merekomendasikan

kepada orang lain sehingga akan menciptakan konsumen yang loyal

(Ferdinand, 2002).

Model teoritis kondisi sekitar (ambient condition), tata letak ruangan dan

fungsinya (spatial layout and functionality), tanda simbol dan artefak (sign

symbol and atrifacts) harga dan kinerja karyawan terhadap loyalitas

konsumen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 1 : Pradigma ganda dengan lima variabel independen dan satu

variabel dependen (Sugiono, 2013: 68).

I. Hipotesis

1. Ada pengaruh kondisi sekitar (ambient condition) terhadap loyalitas

konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung

Selatan tahun 2016.

2. Ada pengaruh tata letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and

functionality) terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung

Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016.

3. Ada pengaruh tanda simbol dan artefak (sign symbol and artifacts)

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor

Natar Lampung Selatan tahun 2016.

Kondisi Sekitar (Ambient
Condition) (X1)

Tanda Simbol dan Artefak
(Sign Symbol and Artifacts)

(X3)

Harga (X4)

Kinerja Karyawan (X5)

Loyalitas Konsumen
(Y)

Tata Letak Ruangan dan
Fungsinya (Spatial Layout
and Functionality) (X2)
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4. Ada pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016.

5. Ada pengaruh kinerja karyawan terhadap loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016.

6. Ada pengaruh dimensi kondisi sekitar (ambient condition), tata letak

ruangan dan fungsinya (spatial layout and functionality), tanda simbol

dan artefak (sign symbol and atrifacts), harga dan kinerja karyawan

terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor

Natar Lampung Selatan tahun 2016.



III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

yaitu penelitian deskriptif verifikatif, dengan menggunakan metode

pendekatan ex post facto dan survey. Ex post facto merupakan suatu

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan

kemudian menurut kebelakang  untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat

menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan metode survey adalah penelitian

yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang

dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga

ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan-hubungan

antar variabel. (Sugiyono, 2007: 7)

Berdasarkan  jenis  data yang  dianalisis,  penelitian  ini  tergolong  dalam

penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka, atau

data kualitatif yang diangkakan. (Sugiyono, 2007: 13) Berdasarkan  tingkat

eksplasinya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif verifikatif.

Penelitian deskriptif  ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian. Sedangkan
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verifikatif menunjukkan penelitian mencari  pengaruh antara  variabel bebas

terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2007: 63).

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007: 55) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tentunya  yang  diterapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian

ditarik kesimpulannya. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi

dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan

yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam

penelitian ini adalah orang-orang yang pernah memperbaiki sepeda

motornya di PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

selama kurun waktu  bulan Januari – September  2016  yaitu 6324  orang.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik  yang dimiliki oleh

populasi   tersebut.  Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pelanggan

PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan.

Pengambilan  responden  dilakukan dengan teknik accidental  sampling,

yaitu peneliti memilih siapa saja anggota populasi yang secara kebetulan

bertemu  dengan  peneliti  dianggap  dapat  memberikan  informasi  yang

diperlukan (Sugiyono, 2012: 124). Kriteria yang digunakan peneliti

adalah responden yang telah menggunakan jasa PT. Yamaha Lampung

Sakti Motor Natar Lampung Selatan minimal 2 kali. Kriteria tersebut

digunakan mengingat besarnya jumlah populasi dan juga belum tentu
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pelanggan yang pernah menggunakan jasa PT. Yamaha Lampung Sakti

Motor Natar Lampung Selatan akan kembali lagi pada waktu yang akan

datang. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi

tersebut dapat digunakan rumus 15 atau 20 kali variabel bebas (Joseph F.

Hair, 1998) jadi akan di dapat hasil sebagai berikut: 20 x 5 (jumlah

variabel bebas) = 100. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh

jumlah  sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100

responden.

Penentuan  jumlah  sampel juga dilakukan  melalui  tingkat  R²

minimum yang diinginkan. Dalam tabel berikut ini digambarkan

hubungan sampel, tingkat signifikasi yang dipilih dan jumlah variabel

independen dalam mendeteksi R² digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8. Metode Pengambilan Sampel R² Minimum yang Dapat
Diketahui Secara Statistik dengan Satu Nilai.80 Untuk
Sejumlah Variabel Bebas dan Ukuran Sampel.

Ukuran
Sampel

Tingkat α = 0,01 Tingkat α = 0,05
Jumlah Variabel Bebas Jumlah Variabel Bebas
2 5 10 20 2 5 10 20

20 45 56 71 NA 39 48 64 NA
50 23 29 36 49 19 23 29 42
100 13 16 20 26 10 12 15 21
250 5 7 8 11 4 5 6 8
500 3 3 4 6 3 4 5 9
1000 1 2 2 3 1 1 2 2

Ket : NA = Not Applicable atau tidak dapat ditetapkan
Sumber : Multivariate Data Analysis (Joseph F. Hair, 1998)

Tabel  tersebut menggambarkan  tentang  pengaruh  antara  ukuran

sampel, pilihan significance ebaslevel untuk mengetahui (ά) jumlah dan

jumlah R² yang signifikan.
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B. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan non probability

sampling, yaitu semua elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan

yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Ferdinand,  2006: 231).  Hal ini

dilakukan  karena mengingat  keterbatasan waktu  yang ada. Metode

pengambilan sampelnya menggunakan accidental sampling, teknik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan

bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika dipandang cocok.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik pengambilan sampel adalah

sebagai berikut :

1. Dari data jumlah konsumen memperbaiki sepeda motornya di PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan selama  bulan

Januari - September 2016,  yaitu sejumlah 6234 konsumen.

2. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi orang yang

sedang memperbaiki komputernya di PT. Yamaha Lampung Sakti Motor

Natar Lampung Selatan dan sudah pernah memperbaiki sebelumnya di

PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan minimal 2

kali.  Hal  ini dilakukan  karena diharapkan hasil yang didapatkan dari

kuesioner tersebut valid.
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C. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007: 2). Penelitian

ini menggunakan dua variabel yaitu :

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama

peneliti. Hakekat sebuah masalah mudah terlihat dengan mengenali

berbagai variabel dependen yang digunakan dalam sebuah model.

Variabilitas dari atau atas faktor inilah yang berusaha untuk dijelaskan

oleh seorang peneliti (Ferdinand, 2006: 26). Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel dependen adalah loyalitas konsumen (Y).

2. Variabel Independen

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah variabel

yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif

maupun yang pengaruhnya negatif (Ferdinand, 2006: 26). Variabel

independen dalam penelitian ini adalah kondisi sekitar (ambient

condition) (X1) tata letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and

functionality) (X2) tanda simbol dan artefak (sign symbol and artifacts)

(X3) harga (X4) kinerja karyawan (X5).
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

a. Kondisi Sekitar (Ambient Condition)

Kondisi sekitar atau ambient conditions adalah karakteristik

lingkungan layanan yang berkaitan dengan kelima panca indera

b. Tata Letak Ruangan dan Fungsinya (Spatial Layout and

Functionality)

Tata Letak ruangan atau spatial layout and functionality mengacu

pada cara dimana objek seperti mesin, peralatan dan perabot diatur

dalam lingkungan jasa. Tata letak ruang dan fungsionya menciptakan

servicescape visual dan fungsional sehingga penghantaran dan

konsumsi layanan bisa terjadi.

c. Tanda Simbol dan Artefak (Sign Symbol and Artifacts)

Tanda simbol dan artefak atau sign symbol and artifacts adalah benda-

benda lain dilingkungan jasa yang kurang dapat berkomunikasi secara

langsung dibandingkan dengan tanda-tanda, namun memberikan

isyarat implisit kepada konsumen tentang makna dari tempat dan

norma-norma di tempat tersebut.

d. Harga

Harga adalah sejumlah uang yang dibagikan atas suatu produk atau

jasa, atau jumlah dari nilai yang dikeluarkan para  pelanggan untuk

memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk

atau  jasa.
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e. Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan adalah hasil  kerja  yang dapat  dicapai  oleh

seseorang atau  sekelompok orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai

dengan  wewenang  dan  tanggung jawabnya masing-masing dalam

rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan  secara  legal,

tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai dengan moral dan etika.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi  operasional  merupakan  suatu  konsep  sehingga  dapat  diukur,

dicapai  dengan  melihat  pada  dimensi  tingkah  laku  atau  properti

yang ditunjukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi

elemen yang  dapat  diamati  dan  dapat  diukur  (Sujarwo,  2002:  174).

Definisi konseptual dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas

dan satu variabel terikat. Definisi operasional variabel dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut.
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Tabel 9. Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala
Kondisi Sekitar
(Ambient
Condition)

Merupakan
karakteristik
latar belakang
yang tidak
berwujud dari
sebuah
lingkungan.

1. Alunan musik
yang menghibur

2. Kesesuaian
warna dengan
tema

3. Kesesuaian
pencahayaan

4. Aroma yang
membuat relaks

5. Kesejukan suhu
udara

6. Kebisingan
lingkungan
sekitar

Interval
dengan
semantic
deferensial

Tata Letak
Ruangan dan
Fungsinya
(Spatial Layout
and
Functionality)

Tata letak
merupakan cara,
mengatur
peralatan mesin,
perlengkapan
dan perabotan.
Fungsi
merupakan
kemampuan
benda-benda
tersebut
memfasilitasi
pencapaian
tujuan
konsumen.

1. Tata letak
peralatan
diletakkan
sesuai pada
tempatnya

2. Ruangan tertata
rapih

3. Keberfungsian
peralatan

Interval
dengan
semantic
deferensial

Tanda Simbol
dan Artefak
(Sign Symbol
and Artifacts)

Merupakan
sinyal
eksplisit dan
implisit yang
mengkomunikasi
kan sebuah
tempat kepada
konsumennya.

1. Papan nama di
depan
perusahaan

2. Maskot
perusahaan

3. Tanda petunjuk
layanan

4. Hiasan yang
mewakili tema

5. Dekorasi
ruangan yang
mendukung

Interval
dengan
semantic
deferensial

Harga Persepsi dari
sebuah
uang yang
dibutuhkan
untuk

1. Kewajaran
harga

2. Keterjangkauan
harga

3. Perbandingan

Interval
dengan
semantic
deferensial
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mendapatkan
sejumlah
kombinasi dari
barang beserta
pelayanannya.

harga

Kinerja
Karyawan

hasil kinerja
yang telah
dicapai
seseorang

1. Kedisiplinan
2. Tanggungjawab
3. Kecepatan dan

ketepatan waktu
4. Hubungan baik

dengan
konsumen

Interval
dengan
semantic
deferensial

Loyalitas
Konsumen

Suatu komitmen
yang kuat untuk
membeli kembali
atau
berlangganan
dengan produk
atau jasa secara
konsisten di
masa depan.

1. Perasaan senang
2. Mengatakan

hal-hal positif
tentang
perusahaan

3. Merekomendasi
kan perusahaan
kepada
konsumen lain

4. Tetap setia
kepada
perusahaan

Interval
dengan
semantic
deferensial

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai   proses biologis dan psikologis. Teknik ini

digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala, dan bila responden  yang diamati tidak terlalu besar

Sugiyono (2013: 310).  Observasi dilakukan untuk  mengetahui keadaan

konsumen yang sedang berkunjung PT. Yamaha Lampung Sakti Motor.
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2. Wawancara

Menurut  Sugiyono,  (2013:  317),  wawancara  digunakan  sebagai

teknik pengumpulan  data, apabila peneliti ingin melakukan studi

pendahuluan untuk  menemukan  permasalahan  yang  harus  diteliti,  dan

juga  apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam hal ini

peneliti melakukan wawancara  kepada konsumen yang berkunjung di

PT. Yamaha Lampung Sakti Motor untuk mengetahui lebih dalam

tentang variabel bebas. Interview dilakukan untuk mendukung informasi

yang diperoleh dari observasi.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 329), dokumentasi adalah mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkip, buku, majalah, agenda, notulen  rapat dan sebagainya.

4. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan  pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan  panduan

kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan

terbuka dan tertutup. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan

langsung dari pengisian kuesioner (angket) yang ditujukan kepada

responden. Pengumpulan data dengan menggunakan kombinasi

pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka, yang diberikan kepada

responden secara langsung sehingga didapatkan keobjektifan data yang
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tepat. Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden serta dan

tanggapan tentang kondisi sekitar (ambient condition) tata letak ruangan

dan fungsinya (spatial layout and functionality) tanda simbol dan artefak

(sign symbol and artifacts), harga dan kinerja karyawan pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor.

Pertanyaan-pertanyaan pada angket dibuat dengan semantic defentrial.

Skala differensial digunakan untuk mengatur sikap perbedaan simantik,

responden untuk menjawab pernyataan dalam satu garis kontinum yang

bertentangan yaitu positif  negatif. Data yang diperoleh  biasanya data

interval yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok

(Iskandar, 2009: 84). Skala ini berisikan serangkaian karakteristik bipolar

(dua kutub), seperti: panas-dingin, baik-buruk, dll. Karakteristik bipolar

mempunyai tiga dimensi dasar sikap seseorang terhadap objek :

a) Potensi, yaitu kekuatan atau atraksi fisik satu objek.

b) Evaluasi, yaitu hal-hal yang menguntungkan atau tidak.

c) Aktivitas, yaitu tingkatan gerakan satu objek.

Skala ini diisi dengan menggunakan tanda (√) untuk penilaian yang

sesuai dengan hati para responden yang mengisi kuesioner dengan

penilaian dari angka 1 sampai 7. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Sangat Sangat Setuju
Tidak setuju

1 2         3           4         5 6          7
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F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus

mempunyai  persyaratan  yang baik. Instrument yang baik dalam penelitian

harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner  dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner

tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung

(untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item-total

correlations) dengan r tabel untuk degree of freedom (df)=n-k, dalam

hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika r hitung  >

r tabel,  maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2005: 45).

∑ (∑ )(∑ )( ∑ (∑ ) (∑ (∑ )
Dimana :

N = Jumlah responden/sampel∑xy = Skor rata-rata dari X dan Y
∑X = Jumlah skor item X
∑y = Jumlah skor total (item)
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Kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf siginifikan 0,05

maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung > rtabel

maka alat ukur tersebut tidak valid  (Arikunto,  2010:79). Berdasarkan

analisis diperoleh hasil.

1. Ambient Condition (X1)

Berdasarkan lampiran 3, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 pertanyaan/

pernyataan.

2. Spatial Layout and Funcionality (X2)

Berdasarkan lampiran 3, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 pertanyaan/

pernyataan.

3. Sign Symbol and Atrifact (X3)

Berdasarkan lampiran 3, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 pertanyaan/

pernyataan.
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4. Harga (X4)

Berdasarkan lampiran 3, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 pertanyaan/

pernyataan.

5. Kinerja Karyawan (X5)

Berdasarkan lampiran 3, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 pertanyaan/

pernyataan.

6. Loyalitas Konsumen (Y)

Berdasarkan lampiran 3, kriteria yang digunakan adalah jika rhitung >

rtabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Berdasarkan kriteria

tersebut dari 8 pertanyaan/pernyataan semua valid, sehingga angket

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 pertanyaan/

pernyataan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument

cukup dapat  dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  alat  pengumpul data

karena instrument tersebut sudah baik (Sudjarwo, 2009: 241). Reliabilitas
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digunakan untuk  menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut.

= ( − 1) 1 − ∑
Keterangan:

= Nilai Reliabilitas∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= Varians Total

k = Jumlah item

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf

signifikansi 0.05, maka alat ukur tersebut dinyatakan reliabel, dan

sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak

reliabel (Arikunto, 2010: 85).

Tabel 10. Interprestasi Reliabilitas Instrumen
Besaran Dalam Nilai Kriteria
0,8 – 1,00 Sangat Tinggi
0,6 – 0,79 Tinggi
0,4 – 0,69 Sedang/cukup
0,2 – 0,39 Rendah
Kurang dari 0,2 Sangat Rendah

Sumber : (Arikunto, 2008:75)

Melalui kriteria uji reliabilitas dengan rumus Alpha adalah rhitung > rtabel

dengan taraf signifikansi 0.05, maka alat ukur tersebut dinyatakan

reliabel, dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka alat ukur tersebut

dinyatakan tidak reliabel (Arikunto, 2010: 85).
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Berikut disajikan hasil reliabilitas angket pada 20 responden dengan 8

item pertanyaan/pernyataan.

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Variabel Ambient
Condition (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.783 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien alpha

variabel ambient condition (X1) > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa

angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan

demikian, semua pertanyaan untuk variabel X1 dapat digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,783

dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Tabel 12. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Variabel Spatial
Layout and Funcionality (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.807 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien alpha

variabel spatial layout and funcionality (X2) > 0,444, maka dapat

disimpulkan bahwa angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat

reliabel. Dengan demikian, semua pertanyaan untuk variabel X2 dapat
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digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan

alpha 0,807 dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Tabel 13. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Variabel Sign Symbol
and Atrifact (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.816 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien alpha

variabel sign symbol atrifact (X3) > 0,444, maka dapat disimpulkan

bahwa angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel.

Dengan demikian, semua pertanyaan untuk variabel X3 dapat digunakan

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,816

dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Tabel 14. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Variabel Harga (X4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.883 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien alpha

variabel harga (X4) > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket atau

alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pertanyaan untuk variabel X4 dapat digunakan untuk mengumpulkan

data yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,883 dinyatakan reliabel

dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.
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Tabel 15. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Variabel Kinerja
Karyawan (X5)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.821 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien alpha

variabel kinerja karyawan (X5) > 0,444, maka dapat disimpulkan bahwa

angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan

demikian, semua pertanyaan untuk variabel X5 dapat digunakan untuk

mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,821

dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Tabel 16. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Variabel Loyalitas
Konsumen (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.873 8

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien alpha

variabel Loyalitas Konsumen (Y) > 0,444, maka dapat disimpulkan

bahwa angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel.

Dengan demikian, semua pertanyaan untuk variabel Y dapat digunakan

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,873

dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.
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G. Uji Persyaratan Instrumen

1. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan

statistik parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas

digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai

alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian

normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan

ststistik Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S.

Untuk menguji normalitas distribusi data populasi diajukan hipotesis

sebagai berikut.

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian :

Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed). Apabila menggunakan ukuran

ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan

sebelumnya. Karena α yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), tidak maka

kriteria pengujian yaitu.

1. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 berarti sampel

normal.

2. Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 berarti distribusi

sampel adalah normal (Sudarmanto,2005: 105-108).
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2. Uji Homogenitas

Uji  homogenitas  bertujuan  untuk  mencari  tahu  apakah  dari  beberapa

kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Dengan

kata  lain,  homogenitas  berarti bahwa  himpunan data  yang  kita  teliti

memiliki karakteristik yang sama. Sebagai contoh, jika kita ingin

meneliti sebuah  permasalahan misalnya mengukur pemahaman siswa

untuk suatu sub  materi  dalam   pelajaran  tertentu  di  sekolah   yang

dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita

jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama,

misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama.

Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan metoje uji bartlett

dengan rumus.= (1 10){ ( − 1) }
Kriteria Pengujian:

 Jika χ2
hitung > χ2

tabel dengan dk = k-1 dan α yang dipilih maka H0

ditolak dan

 Jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel dengan dk = k-1 dan α yang dipilih maka H0

diterima

 ATAU

 Jika probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima

 Jika probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak
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H. Uji Asumsi Klasik

1.  Uji  Keberartian dan Kelinieritas Garis Regresi

Kelinieran atau keberartian regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum uji

hipotesis.  Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui

apakah pola regresi  bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya

berarti atau tidak. Uji keberartian regresi linear multipel menggunakan

statistik F dengan rumus.

=
Keterangan:

= Varians Regresi

= Varians Sisa

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2, α = 0,5. Kriteria uji

apabila Fh> Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti arah regresi berarti. Uji

kelinieran regresi liniear multiple menggunakan statistik F dengan

rumus.

=
Keterangan:

= Varians Tuna Cocok

= Varians Galat
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Kriteria Pengujian:

1. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig.) dengan cara

membandingkan nilai Sig. Menggunakan koefisien signifikansi (Sig.)

dengan cara membandingkan nilai Sig. dari Deviation from linearity

pada tabel ANOVA dengan α = 0,05 dengan kriteria ” Apabila nilai

Sig. pada Deviation from linearity > α maka H0 diterima. Sebaliknya

H0 tidak diterima.

2. Menggunakan harga koefisien F pada baris Deviation from linearity

atau F Tuna Cocok (TC) pada tabel ANOVA dibandingkan dengan

Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel

dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = k – 2. Sebaliknya Ho

ditolak.

Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut.

Tabel 17. Analisis Varians untuk Uji Regresi Linear
Sumber
Varians

Dk Jk KT Fhitung

Total N

Koefisien
(a)

1 JK (a) JK (a)

Regresi
(b/a) Sisa

1     n-2 JK (b/a)
JK (s)

reg = JK (b/a)= (s)− 2
Tuna Cocok
Galat

k-2
n-k

JK (TC)
JK (G) = ( )− 2= ( )−

Keterangan:
JK = Jumlah kuadrat
KT = Kuadrat tengah
N = Banyaknya Responden
Ni = Banyaknya Anggota
JK (T) = ∑
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JK (a) =
(∑ )

JK (b/a) = b ∑ − (∑ )(∑ )
JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a)

JK (G) = ∑ ∑ − (∑ )
JK (TC) = JK (S) – JK (G) (Sudjana, 2005: 330-332)

Kriteria pengujian

1. Jika Fhitung ≤ Ftabel (1 – α) (k – 2, n – k ) maka regresi adalah linier

dan sebaliknya jika Fhitng ≥ F (1 – α) (k – 2, n – k) maka regresi

adalah tidak linier.

2. Untuk distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = (k –2)

dan dk penyebut = (n – k) (Sudjana, 2005: 330-332)

2.  Uji  Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik multikolonearitas yaitu adanya hubungan

linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya

multikolonieritas. Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam

penelitian ini ada dua yaitu menggunakan harga koefisien Pearson

Correlation dengan penentuan harga koefisien sebagai berikut:

r =
})(}{)({

))((.
2222 YYnXXn

YXXYn




xy
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Keterangan :

r =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X  = Skor butir soal

Y  = Skor total

n   = Jumlah sampel (Arikunto, 2007: 72).

Rumusan hipotesis yaitu:

Ho : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen.

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen.

Kriteria pengujian sebagai berikut.

1. Apabila koefisien signifikansi < α maka terjadi multikolinearitasdi

antara variabel independennya.

2. Apabila  rhitung < rtabel dengan dk = n dan α = 0,05 maka H0 ditolak

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima.

3.  Uji  Autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi

diantara data pengamatan atau tidak. Adanya auto korelasi

mengakibatkan penaksir mempunyai varians tidak minimum (Gujarati,

1997) dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan memberikan

kesimpulan yang salah (Rietveld dan Sunaryanto, 1994).

xy
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Hasil analisis dengan uji dengan Metode Breusch-Godfrey (B-G Test) .

Metode ini digunakan untuk menguji adanya masalah tingkat tinggi.

Rumusnya adalah:

χ2
= (n-ρ)* R2

ρ adalah prediktor

Untuk melakukan uji autokorelasi diperlukan adanya  rumusan hipotesis

sebagai berikut:

H 0 : Tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan

H 1 : Tterjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan

Kriteria pengambilan keputusan:

Kriteria pengujian apabila nilai χ2
hitung > χ2

tabel dengan dk = (α; ρ) berarti

H0 ditolak, dengan kata lain ada masalah/terjadi outokorelasi, sebaliknya

jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel dengan dk = (α; ρ) berarti H0 diterima, dengan kata

lain tidak terjadi outokorelasi.

4.  Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi Heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah

varians residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan,

dalam penelitian ini menguj heteroskedastisitas menggunakan metode

Bresch-Pagan-Godfrey (BPG) dilakukan dengan meregresikan semua

variabel bebas terhadap nilai ρi dimana nilai ρi diperoleh dari µ2/ δ2

sedangkan δ2 diperoleh dari
∑
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Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan  dan nilai mutlak dari residualnya (tidak terjadi

heteroskedastisitas)

H1 : Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residualnya ( terjadi heteroskedastisitas)

Kriteria pengujian:

Apabila χ2
hitung lebih besar dari χ2

tabel dengan dk = ρ – 1 dan  = 0,05

maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data

pengamatan tersebut, yang berarti menerima H0, dan sebaliknya apabila

χ2
hitung lebih kecil dari χ2

tabel dari maka dapat dinyatakan terjadi

heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, yang berarti

menolak H0 (Suliyanto. 2011).

I. Uji Hipotesis

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka digunakan

analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan

dua cara, yaitu.

1.  Regresi Linier Sederhana

Pengujian  hipotesis  pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima

digunakan statistik t melalui regresi multipel dengan rumus.

to =
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Kriteria pengujian :

 Apabila thitung > t tabel dengan dk = n-2 dan ∝ = 0,05 maka Ho ditolak.

Sebaliknya Ho diterima

 Apabila probabilitas (sig) < 0,005 maka  Ho ditolak. Sebaliknya

2.  Analisi Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya pengaruh kondisi sekitar (ambient condition), tata letak ruangan

dan fungsinya (spatial layout and functionality), tanda simbol dan artefak

(sign symbol and atrifacts), harga dan kinerja karyawan terhadap

loyalitas konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar

Lampung Selatan. Model hubungan nilai pelanggan dengan variabel-

variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai

berikut (Ghazali, 2005: 82)

Y = b X + b X + b X + b X + b X + b X + e
Keterangan:
Y = Kepuasan konsumenb = Koefisien regresi variabel Xb = Koefisien regresi variabel Xb = Koefisien regresi variabel Xb = Koefisien regresi variabel Xb = Koefisien regresi variabel XX = Kondisi sekitar (ambient condition)X = Tata letak ruangan dan fungsinya (spatial layout and functionality)X = Tanda simbol dan artefak (sign symbol and atrifacts)X = HargaX = Kinerja karyawan
e   = error / variabel pengganggu
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Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F) untuk

melihat ada tidaknya pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y, dengan

rumus.

Fhitung =
//( )

Jkreg dicari dengan rumus.

Jkreg = ∑ + ∑ + ⋯ + ∑
Jkres = ∑( − )
Keterangan:

Jkreg = Jumlah kuadrat regresi

Jkres = Jumlah kuadrat residu

k = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung > Ftabel dan jika

Ftabel > Fhitung dan terima Ho, dengan dk pembilang = K dan dk

penyebut = n – k – 1 dengan = 0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung <

Ftabel.

3.  Koefisien Determinasi ( )
Koefisien Determinasi (R ) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan

oleh besarnya koefisien determinasi (R ) antara 0 (nol) dan I (satu).

Koefisien determinasi (R ) nol variabel independen sama sekali tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinasi



63

semakin mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu koefisien

determinasi (R ) dipergunakan untuk mengetahui prosentase perubahan

variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X).



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh ambient condition terhadap loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016.

Apabila ambient condition baik maka tingkat loyalitas konsumen akan

tinggi, sebaliknya apabila ambient condition buruk maka tingkat loyalitas

konsumen akan rendah.

2. Ada spatial layout and funcionality terhadap loyalitas konsumen pada

PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016.

Apabila spatial layout and funcionality baik maka tingkat loyalitas

konsumen akan tinggi, sebaliknya apabila spatial layout and funcionality

buruk maka tingkat loyalitas konsumen akan rendah.

3. Tidak ada pengaruh sign symbol and atrifact terhadap loyalitas

konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung

Selatan tahun 2016.  Hal ini dikarenakan dikarenakan masih ada sebagian

responden yang beranggapan bahwa sign symbol and atrifact yang

diciptakan tidak dapat dimengerti oleh konsumen, sehingga konsumen

harus menanyakan terlebih dahulu kejelasan dari sign symbol and atrifact



126

kepada karyawan. Terutama mengenai larangan – larangan atau aturan

tertentu di fasilitas tersebut.

4. Ada pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen pada PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016. Apabila

harga sesuai dengan pelayanan yang diberikan maka tingkat loyalitas

konsumen akan tinggi, sebaliknya apabila harga tidak sesuai dengan

pelayanan yang diberikan maka tingkat loyalitas konsumen akan rendah.

5. Ada pengaruh kinerja karyawan terhadap loyalitas konsumen pada PT.

Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan tahun 2016.

Apabila kinerja karyawan sesuai dengan harapan konsumen maka tingkat

loyalitas konsumen akan tinggi, sebaliknya apabila kinerja karyawan

tidak sesuai dengan harapan konsumen maka tingkat loyalitas konsumen

akan rendah.

6. Ada pengaruh ambient condition, spatial layout and funcionality, sign

symbol and atrifact, harga, dan kinerja karyawan terhadap loyalitas

konsumen pada PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung

Selatan tahun 2016. Apabila ambient condition, spatial layout and

funcionality, sign symbol and atrifac, harga, dan kinerja karyawan sesuai

dengan harapan konsumen maka tingkat loyalitas konsumen akan tinggi,

sebaliknya apabila ambient condition, spatial layout and funcionality,

sign symbol and atrifact, harga, dan kinerja karyawan tidak sesuai

dengan harapan konsumen maka tingkat loyalitas konsumen akan rendah.
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B. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian yang kiranya

diharapkan dapat meningkatkan loyalitas konsumen pada PT. Yamaha

Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan sebagai berikut.

1. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

diharapkan dapat terus meningkatkan ambient condition, dengan cara

lebih memperbaiki tampilan baik dari perpaduan warna hingga tema

perusahaan sehingga dapat menarik konsumen lainnya dan

meningkatkan loyalitas konsumen.

2. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

diharapkan dapat terus meningkatkan spatial layout and funcionality,

dengan cara mengatur semua spatial layout and funcionality dengan

baik sangatlah penting, agar konsumen merasa nyaman ketika berada

diruangan, sehingga konsumen akan menjadi loyal kepada

perusahaan.

3. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

diharapkan dapat terus meningkatkan sign symbol and atrifact dengan

cara meningkatkan desain dan arsitektur yang menarik dan dapat

mudah dimengerti oleh konsumen, perlu meningkatkan kejelasan

petunjuk ruanganan yang dapat sangat membantu arah konsumen di

dalam ruangan, dan PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar

Lampung Selatan dapat menambah fasilitas-fasilitas lain dengan jelas

dan dimengerti konsumen yang dapat memaksimalkan kinerja

lingkungan fisik dalam mempengaruhi konsumen sehingga terciptanya
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loyalitas konsumen.

4. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

diharapkan dapat terus memperbaiki kesesuaian harga yang ditetapkan

dengan pelayanan yang diberikan, apabila harga terlalu tinggi dan tidak

sesuai dengan pelayanan yang diberikan maka konsumen akan beralih

ke perusahaan lain, dan sebalikya jika harga sesuai dengan pelayanan

yang diberikan maka akan menciptakan loyalitas konsumen.

5. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja karyawan sesuai dengan

yang diharapkan konsumen. Apabila kinerja karyawan tidak sesuai

dengan yang diharapkan konsumen maka konsumen tidak akan

kembali lagi menggunakan jasa perusahaan, begitupun sebaliknya jika

kinerja karyawan sesuai dengan yang diharapkan konsumen maka

akan tercipta loyalitas konsumen.

6. PT. Yamaha Lampung Sakti Motor Natar Lampung Selatan

diharapkan tetap meningkatkan ambient condition, spatial layout and

funcionality, sign symbol and atrifact sehingga konsumen merasa

nyaman ketika berada di dalam ruangan, harga seusai dengan

pelayanan yang diberikan dan kinerja karywan sesuai dengan yang

diharapkan konsumen, supaya kosumen  akan menggunakan kembali

jasa yang diberikan oleh perusahaan dan akan tercipta loyalitas

konsumen kepada perusahaan.
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