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ABSTRAK

Pengaruh Promosi, Harga, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan
Konsumen dan Keputusan Pembelian Ulang di Alfamart dan Indomaret

(Studi di Alfamart dan Indomaret Waralaba di Jalan Ratu Dibalau Tanjung
Senang, Bandar Lampung)

Oleh

Parasian Manurung

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi, harga, kualitas
pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang.
Penelitian ini mengunakan 3 variabel independen promosi, harga, dan kualitas
pelayanan, sedangkan variabel dependen adalah kepuasan konsumen dan
keputusan pembelian ulang. Sampel responden ini terdiri dari 100 responden,
Sampel dipilih menggunakan metode survey dan explanatory survey . Teknik
analisis data menggunakan software Smart PLS versi 2.0.m. Dari hasil penelitian
diketahui dimana kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang memiliki
nilai 0,422. Dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel kepuasan konsumen
dan keputusan pembelian ulang memberikan kontribusi terhadap variabel
promosi, harga dan kualitas pelayanan sebesar 42%, sedangkan sisanya 58%
merupakan kontribusi dari variabel lainnya. Hasil uji t menunjukan bahwa
promosi, kualitas pelayanan dan keputusan pembelian ulang berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan variabel harga terhadap
kepuasan konsumen tidak berpengaruh signifikan. Hasil  uji F menujukan bahwa
terdapat pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan terhadap kepuasan
konsumen dan keputusan pembelian ulang berpengaruh signifikan di Alfamart
dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Kata Kunci : Promosi, Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen,
Keputusan Pembelian Ulang



ABSTRACT

Influence of Promotion, Price, Quality of Service to Customer Satisfaction and
Purchase Decision in Alfamart and Indomaret

(Study at Alfamart and Indomaret Franchise at Street Ratu Dibalau Tanjung
Senang, Bandar Lampung)

By

Parasian Manurung

This reasearch aims to determine the influence of promotion, price, quality of
service to customer satisfaction and purchasing decision. This research uses 3
independent variables of promotion, price, and service quality, while the
dependent variable is customer satisfaction and purchasing decision. The sample
of this respondent consists of 100 respondents, Sample selected using survey
method and explanatory survey. Data analysis techniques using Smart PLS
software version 2.0.m. From the results of the research is known where
consumer satisfaction and purchasing decision has a value of 0.422. This, it can
be seen that the variable of customer satisfaction and purchasing decision give
contribution to promotion variable, price and service quality equal to 42%, while
the rest 58% is contribution from other variable. The result of t test shows that
promotion, service quality and purchasing decision have significant effect to
customer satisfaction. While the price variable to customer satisfaction does not
have a significant effect. F test results indicate that there is influence of
promotion, price, quality of service to customer satisfaction and purchasing
decision have significant influence in Alfamart and Indomaret Ratu Dibalau
Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Keywords: Promotion, Price, Service Quality, Costumer Satisfaction,
Purchase Decision
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kegiatan dunia usaha seperti mini market sudah menjadi suatu fenomena dan

perhatian yang menarik. Minimarket yang tersedia dibuat sedemikian rupa untuk

memberikan daya tarik konsumen seperti dibuatnya rak-rak yang tersusun rapi,

variasi produk yang sangat banyak, pembayaran yang praktis dengan sistem kasir,

ruangan ber-AC, tidak pengap, harga yang sangat kompetitif adalah beberapa hal

yang menggambarkan keberadaan mini market. Sehingga, tidaklah mengherankan

orang-orang langsung jatuh cinta pada model toko ini. Pada bagian lain, para

pedagang kelontong konvesional pun harus menelan pil pahit realita ini.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia, keberadaan pasar

tradisional mulai tersaingi atau bahkan tergeser oleh adanya bisnis eceran modern.

Bisnis eceran atau biasanya disebut pedagang eceran, semakin terasa

keberadaanya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbagai macam pusat

perbelanjaan eceran bermunculan dengan berbagai macam bentuk dan ukuran.

Beberapa contoh bentuk pusat pembelanjaan eceran misalnya Minimarket,

Supermarket, dan Hypermarket.
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Model Minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang sudah menjamur

menawarkan berbagai hal yang menarik dan dipilih untuk dijadikan bahan

penelitian.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, sangatlah diperlukan oleh

Alfamart dan Indomaret untuk menjalankan strategi pemasaran yang merupakan

rencana secara menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat

tercapainya tujuan pemasaran produk. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran

adalah promosi, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan, berkaitan

dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada

segmen pasar tertentu, yang merupakan sasaran pasarnya.

(Assauri, 1999:154), Produk yang ditawarkan di Alfamart dan Indomaret dengan

harga yang variatif dan kompetitif yang diharapkan mampu memberikan daya

tarik kepada konsumen sehingga ada keputusan pembelian ulang dari konsumen

yang sudah merasakan produk yang sebelumnya dibeli. Harga menjadi ciri yang

sangat penting dalam lingkup sosial dan eksistensi suatu produk (Bayley dan

Carrow, 1998).

Harga menurut (Basu Swasta, 2003:251) adalah nilai suatu barang dan jasa yang

dapat diukur dengan sejumlah uang. Harga adalah sejumlah pengorbanan (jumlah

uang) yang dilakukan oleh seseorang (ditambah beberapa jika mungkin) untuk

mendapatkan kombinasi barang atau jasa atau nilai tukar barang dan berbagai

macam pelayanan dan manfaat lain yang bersangkutan dengan barang atau jasa

tersebut (Basu Swasta dan Irawan, 2000:241). Pihak Indomaret sangat
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mementingkan kejelasan harga antara yang tertera di display dengan kasir menjadi

salah satu faktor yang juga menentukan daya tarik pembeli (Hodge, 2004).

Kualitas pelayanan dapat diartikan pelayanan adalah suatu upaya yang diberikan

oleh suatu perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen untuk

mencapai kepuasan (Rangkuti, 2002:202). Sedangkan yang dimaksud pelayanan

menurut Fandy Tjiptono (2000:58-59), adalah suatu sikap atau cara dalam

melayani pelanggan supaya pelanggan mendapatkan kepuasan yang meliputi

kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Kepuasan konsumen dapat

dicari apabila konsumen merasa semua kebutuhannya terpenuhi dan mendapatkan

pelayanan yang dirasa konsumen cukup baik.

Faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian ulang adalah promosi.

Promosi menurut (Basu Swasta, 2003:273) adalah usaha perusahaan yang dipakai

untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia untuk membeli ulang. Promosi

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran.

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai

insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera

dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan (Tjiptono:1997).

Perusahaan yang sudah jeli dalam melihat persaingan pasar, tidak akan melihat

kepada penjualan dan besarnya laba saja. Tetapi, mereka juga menginvestasikan

diri dalam jangka panjang oleh karena itu perusahaan memberikan pelayanan

yang baik, memberikan harga yang paling terjangkau dan promosi secara besar-

besaran sehingga konsumen dapat melakukan pembelian ulang di Alfamart dan

Indomaret.
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Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan (Edward, 1988:140)

mengemukakan tingkah laku pembelian dapat di pandang sebagai suatu proses

tertib dengan mana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya guna

pengambilan keputusan atas produk atau jasa di lapangan pasar.

Produk yang ditawarkan beragam jenis dan memberikan daya tarik menimbulkan

keinginan untuk melakukan pembelian ulang yang meningkat, maka dengan

meningkatnya sejumlah orang yang melakukan pembelian dengan berbagai tujuan

dan kepentingan yang berbeda, keinginan pembelian ulang konsumen pun

semakin meningkat, sehingga apabila pelayanan baik maka konsumen akan

merasa puas (Kotler, 1997:176).

Produk yang ditawarkan di Indomaret tentunya memiliki jenis yang beraneka

ragam dengan fitur, jenis produk dan harga yang berbeda. Penentuan harga disini

sangat diperlukan dan memperhatikan nilai dan jasa akan suatu produk dengan

mempertimbangan kepada konsumen untuk tertarik mengambil keputusan

pembelian ulang.

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) dalam Wuryandari (2006) adalah

sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi,

harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah

manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa.

Selain itu, dengan tempat dan bangunan yang memadai, bersih, dan parkir yang

luas di Indomaret harus memperhatikan kualitas pelayanan yang berkualitas yang

akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang di Alfamart dan

Indomaret.
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Ketika pusat-pusat perbelanjaan modern makin menjadi daya tarik di perkotaan,

maka eksistensinya biasa di manfaatkan bagi semua kegiatan promosi serta

program diskon secara besar-besaran.

Lupiyoadi (2001) menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan

dalam kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain; kualitas produk yang

digunakan oleh konsumen, kualitas pelayanan. Kualitas Pelayanan dimana

konsumen puas akan pelayanan yang diberikan, emosional, harga yang dapat

dijangkau, biaya yang dikeluarkan tidak seberapa dengan produk yang didapatkan

sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang diinginkan. Indomaret sebagai pusat

pembelanjaan yang menyediakan berbagai jenis produk dituntut untuk

memperhatikan promosi, harga, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen yang

sudah melakukan pembelian sehingga konsumen selalu memgambil keputusan

untuk pembelian ulang ke Indomaret, dan disamping itu menjadi hal yang penting

bagi Indomaret mengahadapi daya saing dengan jenis pasar lainnya.

Hal di atas merupakan dasar dari pengambilan penelitian tentang keputusan

pembelian ulang produk di Alfamart dan Indomaret yang membahas empat

variabel yaitu promosi, harga, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen yang

dirasakan masih belum optimal dengan judul “Pengaruh Promosi, Harga,

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Dan Keputusan Pembelian

Ulang di Alfamart Dan Indomaret (Studi di Alfamart Dan Indomaret Waralaba

di Jalan Ratu Dibalau  Tanjung Senang, Bandar Lampung)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka dapat

dirumuskan masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah:

1.Bagaimana pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen dan keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan

Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung ?

2.Bagaimana pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen di Alfamart dan

Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar lampung ?

3.Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen di Alfamart dan

Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung ?

4.Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan kosumen di

Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung?

5.Bagaimana pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan secara parsial terhadap

kepuasan konsumen di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung

Senang, Bandar Lampung ?

6.Uji beda kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang di Alfamart dan

Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh berbagai data yang

terkumpul untuk dianalisis dan diinterpretasikan sehingga dapat memperoleh

gambaran mengenai pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan terhadap

kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret

Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung. Adapun tujuan yang ingin

dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui promosi, harga, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, dan

keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang, Bandar Lampung.

2. Mengetahui pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen di Alfamart dan

Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung.

3. Mengetahui pengaruh harga yang ditawarkan oleh Alfamart dan Indomaret

terhadap kepuasan konsumen di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang, Bandar Lampung.

4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang diberikan oleh Alfamart dan

Indomaret terhadap kepuasan konsumen sehingga mempengaruhi pada

keputusan pembelian ulang di indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang,

Bandar Lampung.

5. Mengetahui pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan secara parsial

terhadap kepuasan konsumen di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang, Bandar Lampung.
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6. Mengetahui uji beda antara kepuasan konsumen dan keputusan pembelian

ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak Alfamart dan Indomaret

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggannya seperti

promosi, harga, kualitas pelayanan guna mampu memenuhi kriteria kepuasan

pelanggan dan keputusan pembelian ulang, sehingga dapat menentukan

langkah-langkah selanjutnya yang diambil dalam mengukur kebijaksanaan

dimasa yang akan datang.

2. Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat untuk bisa

diimplementasikan secara empiris di lapangan.

3. Memberikan konstribusi dalam bidang ilmu sosial dan politik, khususnya

dibidang marketing dan memberikan tambahan informasi kepada peneliti di

bidang manajemen pemasaran serta sebagai pijakan untuk penelitian

selanjutnya terutama penelitian tentang kepuasan konsumen dan keputusan

pembelian ulang.

4. Sebagai bahan masukan atau tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan

mahasiswa administrasi bisnis serta masyarakat umum mengenai keputusan

pembelian ulang.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Promosi

Promosi adalah arus informasi atau persuatif satu arah yang dibuat untuk

mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan

pertukaran dalam pemasaran semua jenis kegiatan pemasaran yang mendorong

permintaan (Swastha dan Irawan , 2005).

Menurut Lovelock, Wright (2005) promosi penjualan adalah insentif jangka

pendek yang ditawarkan kepada pelanggan dan perantara untuk merangsang

pembelian produk.

Menurut Machfoedz, Mahmud (2005) promosi penjualan adalah suatu aktivitas

atau materi yang berfungsi sebagai persuasi langsung, yang menawarkan nilai

tambah suatu produk kepada penjual atau konsumen. Promosi merupakan salah

satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran.

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai

insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera

dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan (Tjiptono:1997).
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Menurut Griffin dan (Ronal, 2007:281), dalam Nardiman, Yasri (2014)

menyatakan promosi adalah komponen bauran pemasaran yang paling terlihat

nyata yang mengacu pada teknik-teknik mengkomunikasikan informasi mengenai

produk. Alat promosi terpenting mencangkup iklan, penjualan pribadi, promosi

penjualan, dan hubungan masyarakat.

Kotler, (2009), dalam Endang, (2013) bauran promosi adalah kombinasi lima alat

utama yang terdiri dari periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan

dan pemasaran langsung.

Promosi merupakan salah satu variabel yang terdapat dalam bauran pemasaran

yang memiliki peranan penting untuk mengkomunikasikan keberadaan dan nilai

produk kepada calon pelanggan. Promosi merupakan salah satu variabel yang

terdapat dalam bauran pemasaran yang memiliki peranan penting untuk

mengkomunikasikan keberadaan dan nilai produk kepada calon pelanggan.

Indikator promosi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

(Kotler dan Keller, 2009:24): 1) Periklanan (advertising) 2) Penjualan

perseorangan (personal selling).

Kotler, (2006) dalam Iwan Dkk, (2008) menyatakan bauran promosi yang

dilakukan perusahaan akan menciptakan suatu penilaian tersendiri pada pikiran

konsumen sehingga penilaian konsumen terhadap promosi produk secara

langsung maupun tidak langsung akan menciptakan loyalitas pelanggan terhadap

suatu produk. Aktivitas promosi merupakan usaha pemasaran yang memberikan

berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau
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membeli suatu produk atau jasa seluruh kegiatan promosi bertujuan untuk

mempengaruhi perilaku pembelian.

Menurut (Tjiptono, 2008:209-210) promosi adalah suatu bentuk komunikasi

pemasaran yang merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan

informasi, mempengaruhi/ membujuk, dan/atau meningatkan pasar sasaran atas

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

2.2 Pengertian Harga

Penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan

operasi organisasi profit maupun non profit. Harga merupakan satu-satunya

bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi. Namun,

keputusan mengenai harga (terutama dalam konteks pemasaran jasa) tidak mudah

dilakukan. Di satu sisi, harga yang terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka

pendek, tetapi disisi lain akan sulit dijangkau konsumen dan sukar bersaing

dengan kompetitor. Sedangkan bila harga terlalu murah, pangsa pasar bisa

melonjak, namun margin konstribusi dan laba bersih yang diperoleh akan

berkurang. Selain itu, sebagian konsumen bisa saja mempresepsikan kualitas jelek

(Tjiptono, Fandy: 2011, dalam Indriyanti, 2013).

Menurut Adisaputro (2010), dalam Indriyanti (2013:3), ”harga jual produk adalah

salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan revenue penjualan,

sedangkan elemen lain dari bauran itu menghasilkan biaya-biaya”. Menurut Keller

& Kotller (2009), dalam Indriyanti (2013, hal 3) Harga adalah salah satu elemen

bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan
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biaya. Mungkin harga adalah elemen termudah dalam program pemasaran untuk

disesuaikan; fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih

banyak waktu. Harga juga dapat mengkomunikasikan positioning nilai yang

dimaksudkan dari produk atau merek perusahaan ke pasar. Lamb dkk (2001)

dalam Indriyanti (2013:4) mendefinisikan harga adalah merupakan sesuatu yang

diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa.

Ada Banyak hal yang berkaitan dengan harga yang melatar belakangi konsumen

dalam memilih suatu produk untuk dimilikinya. Konsumen memilih suatu produk

tersebut karena benar-benar ingin merasakan nilai dan manfaat dari produk

tersebut, karena melihat kesempatan memiliki produk tersebut dengan harga yang

lebih murah dari biasanya sehingga lebih ekonomis, kerena ada kesempatan untuk

mendapatkan hadiah dari pembelian produk tersebut, atau karena ingin dianggap

konsumen lain bahwa tahu banyak tentang produk tersebut dan ingin dianggap

loyal.

Swastha (1990) mendefinisikan harga sebagai sejumlah uang (ditambah beberapa

produk) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk

dan pelayanannya. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa harga yang dibayar

oleh pembeli sudah termasuk layanan yang diberikan oleh penjual.

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) dalam Wuryandari (2006) adalah

sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih jauh lagi,

harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah

manfaat dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa. Lebih jauh
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lagi, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang konsumen tukarkan untuk jumlah

manfaat dengan mamiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa.

Harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa, atau jumlah

nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki

atau menggunakan barang atau jasa (Tjiptono, 1999) dalam Aprillia Nia Fardiani

(2012) dengan Indikator sebagai berikut:

1. Harga yang ditentukan sesuai dengan kualitas produk dan kualitas

pelayanan yang diberikan.

2. Kesesuaian tingkat harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

3. Perbandingan harga yang mampu bersaing dengan pesaing.

4. Harga sesuai dengan manfaat dan nilai yang diperoleh pelanggan.

Harga dapat menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, dimana konsumen

mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal biasanya mempunyai kualitas

yang baik. Pada umumnya harga mempunyai pengaruh yang positif dengan

kualitas, semakin tinggi harga maka semakin tinggi kualitas.

Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang positif antara harga dan

kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara produk yang

satu dengan produk yang lainnya, dan barulah konsumen mengambil keputusan

untuk membeli suatu produk.

2.3 Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pasar guna

memenuhi harapan konsumen kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang
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berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi (Tjiptono:2001) dalam Aprillia Nia Fardiani, 2013.

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh

pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan

keramah tamahan yang ditunjukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan

pelayanan untuk kepuasan konsumen. Definisi kualitas pelayanan dapat diartikan

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dapat ketepatan

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2006).

Tjiptono, (2000:61) dalam Jeanne, (2008), menyatakan kualitas sebagai persepsi

pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa

layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan.

Gronross seorang pakar dari Swedia dalam Hendi, (2009:57) kualitas pelayaanan

adalah pertama technical quality yaitu yang berhubungan dengan outcome suatu

pelayanan. Kedua functional quality yang lebih banyak berhubungan dengan

proses delivery atau bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.

Ketiga adalah image atau reputasi dari produsen yang menyediakan jasa.

Parasuraman et al., (1985) dalam Rachmad, (2009) menyatakan kualitas

pelayanan sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan superioritas

suatu pelayanan sedangkan kepuasan nasabah adalah respon dari penilaian

tersebut. Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan nasabah dan berakhir

pada persepsi nasabah. Semua pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa akan

memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas pelayanan.
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Menurut Tjiptono dan (Chandra, 2011:115), kualitas pelayanan memiliki

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan memberikan

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan

perusahaan. Dalam jangka panjang seperti ini memungkinkan perusahaan untuk

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan pelanggan.

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang

tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak

definisi dan makna, masing-masing orang akan mengartikannya secara berlainan

tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa kesamaan

walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada elemen sebagai

berikut:

1) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan.

2) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

3) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.

Wilson (1982) menyatakan bahwa terdapat 4 karakteristik pokok pada jasa yang

membedakannya dengan barang. Keempat karakteristik tersebut meliputi:

1. Tidak tampak (Intangibility)

Jasa bersifat intangibility, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba atau

didengar sebelum dibeli. Konsep intangibility ini sendiri meliputi dua

pengertian (Enis dan Cox, 1988). Kedua pengertian tersebut adalah:

1. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa.

2. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan atau dipahami

secara rohaniah.



16

2. Tidak terpisahkan

Suatu jasa tidak dapat dipisahkan dari sumber pemberinya. Pemberian jasa

membutuhkan kehadiran pemberi jasa, baik berupa alat atau manusia. Jadi

produksi dan konsumsi terjadi bersama-sama dengan pemberian jasa.

3. Bervariasi (Variability)

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized output,

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis bergantung pada siapa, kapan

dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

4. Tidak tahan lama (Perishability)

Jasa merupakan komoditas yang yang tidak tahan lama dan tidak dapat

disimpan. Ketidaktahanlamaan jasa tersebut tidak akan menjadi masalah jika

permintaannya konstan. Tetapi kenyataanya, permintaan konsumen akan jasa

sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor musiman.

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi

(2006:182), yaitu:

1) Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan

eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan

sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

2) Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

3) Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kepedulian dan kemauan untuk

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada
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pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Tingkat ketanggapan

atau kepedulian tersebut meliputi :

1. Kesediaan dalam menerima kritik, saran dan komentar yang bersifat

pertanyaan maupun keluhan.

2. Adanya  sarana  komunikasi  yang  tersedia  dan  memudahkan  pelanggan

mengetahui informasi tentang layanan yang disediakan perusahaan,

4) Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya

para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara

lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

5) Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan

pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai

pendistribusian yang tepat.

Kualitas jasa/layanan telah banyak dimanfaatkan sebagai strategi bersaing

berbagai organisasi. Pada prinsipnya, konsistensi dan superioritas kualitas jasa

berpotensi menciptakan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan

memberikan sejumlah manfaat seperti:

1. Terjalin relasi saling menguntungkan jangka panjang antara perusahaan dan

para pelanggan.

2. Terbukanya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang, cross-

selling, dan up-selling.

3. Loyalitas pelanggan bisa terbentuk.
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4. Terjadinya komunikasi gethok tular positif yang berpotensi menarik

pelanggan baru.

5. Persepsi pelanggan dan publik terhadap reputasi perusahaan semakin positif.

6. Laba yang diperoleh bisa meningkat

2.4 Kepuasan Konsumen

2.4.1 Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan

(perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). Kotler

(2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan

seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan

harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap

evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian (Tse dan

Wilson dalam Nasution, 2004).

Oliver (dalam Peter dan Olson, 1996) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan

adalah rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang

mengelilingi harapan tidak cocok dan dilipatgandakan oleh perasaan perasaan

yang terbentuk mengenai pengalaman pengkonsumsian. Westbrook & Reilly

(dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen merupakan

respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa

yang dibeli.

Gaspers (dalam Nasution, 2005) mengatakan bahwa kepuasan konsumen sangat

bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor
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yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain:

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang

dirasakankonsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan

produsen produk.

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun

pesaing-pesaingnya.

3. Pengalaman dari teman-teman.

Engel, Roger & Miniard (1994) mengatakan bahwa kepuasan adalah evaluasi

paska konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi

harapan. Band (dalam Nasution, 2005) mengatakan bahwa kepuasan tercapai

ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan

konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan,

keinginan dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen

yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari

perusahaan lain yang mampu menyediakan kebutuhannya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan konsumen

yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dia

rasakan dengan harapannya.

Berry, dan Parasuraman (1990) dalam Alida, (2007) menyatakan bahwa kepuasan

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah ia membandingkan antara

kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.

Menurut Kotler dan Keller, (2009:179) Pelanggan yang sangat puas umumnya

lebih lama setia, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan
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produk baru dan meningkatkan produksi yang ada, membicarakan hal-hal yang

menyenangkan tentang perusahaan dan produk-produknya, tidak banyak memberi

perhatian pada merek pesaing dan tidak terlalu peka terhadap harga.

McQuitty et al., (2000) dalam Suryan dan Setiyaningrum, (2009). kepuasan

pelanggan yang tinggi dapat menciptakan keeratan emosional terhadap merek

tertentu, bukan hanya kesukaan preferensi rasional. Sebagai hasilnya adalah

kesetiaan (loyalitas) pelanggan yang tinggi. Kepuasan pelanggan menjadi dasar

bagi konsep pemasaran dan prediktor yang baik bagi perilaku pembelian

selanjutnya.

Indikator kepuasan nasabah Adira Finance menggunakan teori Consuegra et al.

(2007) sebagai berikut: 1) Kesesuaian harapan 2) Persepsi kinerja 3) Penilaian

nasabah.

Rangkuti, (2006:31) salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan

adalah persepsi pelanggan mengenai kualitas jasa yang berfocus pada lima

dimensi jasa. Kepuasan pelanggan, selain dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa,

juga ditentukan oleh kualitas produk, harga, dan faktor-faktor yang bersifat

pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Persepsi pelanggan mengenai kualitas

jasa tidak mengharuskan pelanggan menggunakan jasa tersebut terlebih dulu

untuk memberikan penilaian.

Irawan (2004:37) dalam Nardiman, Yasri (2014) menyatakan faktor–faktor yang

mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 1) Kualitas produk,

pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut ternyata

kualitas produknya baik. 2) Harga, untuk pelanggan yang sensitive, biasanya
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harga murah adalah sumber kepuasan yang penting karena pelanggan akan

mendapatkan value for money yang tinggi. 3) Service quality, kepuasan terhadap

kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan merupakan driver

yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang popular adalah

SERVQUAL. 4) Emotional Factor, pelanggan akan merasa puas (bangga) karena

adanya emosional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. 5) Biaya

dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila relative mudah, nyaman

dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan.

2.4.2 Komponen Kepuasan Konsumen

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada banyak pengertian kepuasan

konsumen. Menurut Giese & Cote (2000) sekalipun banyak definisi kepuasan

konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada tiga komponen utama,

yaitu:

1. Respon: Tipe dan intensitas

Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif.

Intesitas responnya mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai

sikap yang apatis terhadap produk tertentu.

2. Fokus

Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai

standar ini secara langsung berhubungan dengan produk, konsumsi,

keputusan berbelanja, penjual dan toko.
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3. Waktu respon

Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain: setelah konsumsi, setelah

pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi

kepuasan mengarah kepada berapa lama respon kepuasan itu berakhir.

2.4.3 Ciri-ciri konsumen yang puas

Kotler (2000) menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai berikut:

1. Loyal terhadap produk

Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka akan membeli ulang

dari produsen yang sama

2. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang

bersifat positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan

mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan

3. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang

telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang

utama.
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2.4.4 Elemen Kepuasan Konsumen

Wilkie (1994) menyatakan bahwa terdapat 5 elemen dalam kepuasan konsumen

yaitu:

1.) Expectations (Harapan)

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum

konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian

dilakukanan, konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima

sesuai dengan harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang

sesuai dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas.

2.) Performance (Kinerja)

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika digunakan

tanpa diperngaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja actual barang atau jasa

berhasil maka konsumen akan merasa puas.

3.) Comparison (Perbandingan)

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa

sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut.

Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau

melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual produk.

4.) Confirmation atau disconfirmation

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap penggunaan

merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. Confirmation terjadi
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bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. sebaliknya disconfirmation

terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual produk.

konsumen akan merasa puas ketika tejadi confirmation / discofirmation.

5.) Discrepancy (Ketidaksesuaian)

Discrepancy mengindikasikan bagaimana perbedaan antara level kinerja dengan

harapan. Negative disconfimation yaitu ketika kinerja actual berada dibawah level

harapan, kesenjangan yang lebih luas lagi akan mengakibatkan tingginya level

ketidakpuasan.

2.4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen

Lupiyoadi (2001) menyebutkan lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam

kaitannya dengan kepuasan konsumen, antara lain:

1. Kualitas Produk

Konsumen akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa

produk yang mereka gunakan berkualitas. Produk dikatakan berkualitas

bagi seseorang, jika produk itu dapat memenuhi kebutuhanya

(Montgomery dalam Lupiyoadi, 2001). Kualitas produk ada dua yaitu

eksternal dan internal. Salah satu kualitas produk dari faktor eksternal

adalah citra merek.

2. Kualitas Pelayanan

Konsumen akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau

yang sesuai dengan harapan.

3. Emosional
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Konsumen merasa puas ketika orang memuji dia karena menggunakan

merek yang mahal.

4. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.

5. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu

membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung

puas terhadap produk atau jasa tersebut.

2.5 Keputusan Pembelian ulang

Pengertian dari keputusan pembelian ulang sendiri yaitu pertimbangan individu

terkait dengan pembelian ulang suatu produk dari suatu perusahaan yang

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya (Hellier et al., (2003), Spais dan

Vasileiou, (2006), Atchariyachanvanich et al., (2006), dalam Sylvi (2009), dari

definisi diatas dapat disimpulkan jika kondisi suatu lingkungan tersebut baik,

maka potensi terjadinya pembelian ulang juga akan semakin tinggi. Jika kondisi

lingkungan yang ada buruk, maka potensi terjadinya pembelian ulang pun juga

rendah.

Pengertian pembelian ulang (repeat purchase) menurut Peter/Olsen dalam

Novantiano (2007:24) adalah “Kegiatan pembelian yang dilakukan lebih dari

satu kali atau beberapa kali”. Jadi pembelian ulang adalah suatu proses membeli

barang atau jasa untuk kesekian kalinya, setelah melakukan proses membeli

sebelumnya. Keputusan pembelian ulang merupakan pengembangan dari teori
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keputusan pembelian konsumen. Keputusan pembelian ulang tercipta setelah

konsumen melakukan serangkaian proses pembelian konsumen, yaitu:

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan

pembelian dan perilakupasca pembelian.

Menurut Simamora (2003:51) dalam Yuda Melisa (2012) “Yang dipertimbangkan

konsumen dalam melakukan pembelian ulang hanya dua, yaitu: faktor harga dan

bukan harga”. Faktor bukan harga terdiri dari faktor produk dan non produk.

Apabila seseorang sudah melakukan pembelian terhadap suatu produk dan

melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut, maka perilaku yang

mungkin ditujukan ada dua menurut simamora (2003:28) yaitu; pemecahan

masalah berulang dan perilaku kebiasan.

Menurut Chang & Wildt, (1994); Petrick, Backman & Bixler,(1999); Woodruff,

(1997) tujuan dari pembelian ulang yaitu merupakan suatu tingkat motivasional

seorang konsumen untuk mengulangi perilaku pembelian suatu produk, yang

salah satunya ditunjukkan dengan penggunaan brand suatu produk secara

berkelanjutan (Johanna, 2006). Ketika konsumen memiliki tujuan tertentu dalam

pembelian ulang terhadap suatu produk yang dengan brand tertentu, maka secara

tidak langsung konsumen tersebut telah mempunyai perilaku loyal dan rasa puas

terhadap produk dengan brand tersebut. Sehingga tanpa disadari secara tidak

langsung pembelian ulang telah mengandung unsur loyal terhadap brand dari

suatu produk.

Pada dasarnya keputusan pembelian ulang sendiri terjadi dikarenakan adanya

faktor kepuasan konsumen, yang dimana seorang konsumen merasakan manfaat



27

dan mendapatkan kepuasan dari pengonsumsian produk/jasa sehingga berniat

untuk melakukan pengonsumsian kembali terhadap produk tersebut di lain waktu.

Untuk produk air yang tersedia di Indomaret sendiri keputusan pembelian ulang

dari produk tersebut juga dikarenakan beberapa hal lain seperti kebiasaan dari

konsumen, yang dimana konsumen mudah menemukan indomaret dan produk

yang disediakan beranekaragam dan mudah didapatkan yang mampu terus

bertahan dan bersaing dengan minimarket sejenisnya.

Keputusan pembelian ulang pada dasarnya merupakan bagian dari loyalitas merek

yang dimana didefinisikan menurut Mowen & Minor (1998), dalam Johanna

(2006), yaitu sebagai kondisi dimana konsumen memiliki perilaku yang positif

terhadap suatu merek, dan memiliki komitmen pada merek tersebut, serta

bermaksud meneruskan pembeliannya di masa yang akan datang. Menurut Kotler

dan Amstrong (2001:83) “lokasi pengecer adalah kunci bagi kemampuannya

menarik pelanggan”. Pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses

dibanding yang lainnya, meskipun keduanya menjual produk yang sama, oleh

pramuniaga yang sama banyak dan terampil, dan sama-sama punya seting yang

bagus.

Dalam menentukan lokasi suatu perusahaan ritel, menurut Berman dan Evans

(2007:305) diperlukan sebuah Cheklis Lokasi dan Posisi yang terdiri dari: Lalu

Lintas Pejalan Kaki, Lalu Lintas Kendaraan, Fasilitas Parkir, Transportasi,

Komposisi Toko, Situs Spesifik, Persyaratan Bangunan.
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Utami (2005:114) juga menjelaskan bahwa perusahaan ritel memiliki tiga jenis

dasar pilihan lokasi, yaitu pusat perbelanjaan, lokasi di kota atau bertempat di

tengah kota, maupun kota kecil dan lokasi bebas.

Unsur penting dalam perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan

dalam pembelian. Pembelian merupakan suatu proses di mana kegiaatan

pembelian nyata hanyalah satu tahap dari keseluruhan proses pembelian

dikonsumsi. Perilaku konsumen akan sangat menentukan proses pengambilan

keputusan dalam pembelian. Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen ada

lima tahap menurut Kotler dan Amstrong (2004) antara lain:

1. Pengenalan kebutuhan

Tahap pertama proses keputusan pembelian yaitu konsumen mengenali

adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasa ada suatu perbedaan antara

keadaan yang nyata dengan keadaan yang diinginkan.

2. Pencarian informasi

Tahap ini merupakan tahap dimana konsumen tergerak untuk mencari

informasi tambahan. Konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian

informasi tambahan. Konsumen mungkin sekedar meningkatkan perhatian

atau mungkin pula mencari informasi secara aktif.

3. Evaluasi alternatif

Tahap berikutnya adalah proses keputusan pembelian dimana konsumen

menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif di

dalam serangkaian pilihan.
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4. Keputusan pembelian

Proses dimana konsumen benar-benar membeli. Pada umumnya keputusan

membeli konsumen adalah membeli merek yang paling disukai.

5. Perilaku setelah pembelian

Setelah membeli produk, konsumen akan melakukan tindakan lebih lanjut

berdasarkan pada kepuasan dan ketidakpuasan mereka akan produk tersebut.

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian
(sumber:Tjiptono(2005)

1. Pengenalan masalah kebutuhan, proses ini dimulai pada saat konsumen

menyadari adanya masalah kebutuhan. Konsumen harus menyadari

terdapat perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang

sebenarnya terjadi. Kebutuhan ini disebabkan rangsangan internal yang

berasal dari dalam diri konsumen.

2. Pencarian informasi, pada tahap ini seseorang konsumen yang mulai

timbul minatnya akan terdorong mencari informasi yang lebih banyak.

Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa

kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi

suatu produk.

3. Evaluasi alternatif, yaitu mengevaluasi pilihan terhadap produk dan merek

dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen dengan

Pengenalan
Kebutuhan

Pencairan
Informasi

Evaluasi
Alternatif

Keputusan
Pembelian Ulang

Perilaku
Pasca
Pembelian
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membandingkan berbagai pilihan yang dapat memecahkan masalah yang

dihadapi.

4. Keputusan pembelian, setelah melakukan evaluasi terhadap berbagai

alternatif, konsumen akan mengurangi jumlah alternatif yang akan

dipertimbangkan selanjutnya akan memilih salah satu dan melakukan

pembelian. Perilaku sesudah pembelian, kepuasan dan ketidakpuasan

terhadap akan mempengaruhi pembelian selanjutnya bagi konsumen.

Minat pembelian ulang menunjukkan keinginan pembeli untuk melakukan

kunjungan ulang di masa yang akan datang. Perilaku pembelian ulang seringkali

dikaitkan dengan loyalitas. Namun keduanya berbeda. Perilaku pembelian ulang

hanya menyangkut pembelian ulang merek tertentu yang sama secara berulang –

ulang, sedangkan loyalitas merek mencerminkan komitmen psikologis terhadap

merek tertentu.

Menurut Schiffman-Kanuk dalam Suwandi (2007:3), pembelian yang dilakukan

oleh konsumen terdiri dari 2 tipe, yaitu pembelian percobaan dan pembelian

ulang. Pembelian percobaan terjadi jika konsumen membeli suatu produk dengan

merek tertentu untuk pertama kalinya, dimana dalam kegiatan tersebut konsumen

berusaha menyelidiki dan mengevaluasi produk dengan langsung mencoba.

Keputusan pembelian ulang merupakan minat pembelian ulang yang

menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang (dalam

Wahyu Ika Purnamasari, (2015) meliputi; kemudahan dalam mendapatkan

produk, kegunaan yang dirasakan, kepercayaan, kenyamanan, pemenuhan,

ketersesiaan layanan, ketanggapan.
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2.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan

Penulis
(Tahun)

Judul Variabel Alat Analisis Hasil

Wahyu Ika
Purnamasari
(2015)

Analisis
Pengaruh
Promosi dan
Kepuasan
Konsumen
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Ulang (Studi
Kasus di
Miulan Hijab
Semarang)

Variabel
Dependent :
Promosi dan
Kepuasan
konsumen ,
Variabel
Independent :
Keputusan
pembelian
ulang

Analisis yang
digunakan : Uji
Validitas, Uji
Reliabilitas,
Analisis regresi
Berganda, Uji
Hipotesis : Uji F,
Uji T,
Determinasi

Promosi dan kepuasan
konsumen secara
parsial maupun
simultan mempunyai
pengaruh signifikan
terhadap keputusan
pembelian ulang di
Miulan Hijab Semarang

Marcia
Audrey
Widjaja dan
J.
Sudarsono
(2014)

Pengaruh
Kualitas
Produk dan
Harga pada
Kepercayaan
Merek dan
Efeknya
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Ulang
Konsumen
produk air
mineral Aqua
(Studi Pada
Mahasiswa
Universitas
Atma Jaya
Yogyakarta)

Variabel
Dependent :
Kualitas
produk, harga,
Variabel
Independent :
keputusan
pembelian
ulang

Analisis yang
digunakan : Uji
Validitas, Uji
Reliabilitas,
Analisis regresi
Berganda, Uji
Hipotesis : Uji F,
Uji T,
Determinasi

Keputusan pembelian
ulang konsumen produk
air mineral AQUA
sebagian besar
dipengaruhi oleh
kualitas produk dan
harga

Riri Mayliza
(2013)

Pengaruh
Kualitas
Produk dan
Harga pada
Kepercayaan
Merek dan
Efeknya
Terhadap
Keputusan
Pembelian
Ulang
Konsumen
produk air
mineral Aqua
(Studi Pada
Mahasiswa

Variabel
Dependent :
Kualitas
produk, Harga,
Variabel
Independent :
kepercayaan
merek dan
Keputusan
Pembelian
Ulang

Analisis yang
digunakan : Uji
Validitas, Uji
Reliabilitas,
Pengujian
Hipotesis : Uji T,
Determinasi

Leputusan pembelian
ulang konsumen produk
air mineral AQUA
sebagian besar
dipengaruhi oleh
kualitas produk dan
harga
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Universitas
Atma Jaya
Yogyakarta)

Yuda
Melisa
(2012)

Pengaruh
Bauran
Pemasaran
Ritel Terhadap
Keputusan
pembelian
Ulang
Konsumen
Mega Prisma
Swalayan
Payakumbuh

Varibel
Dependent :
Persediaan
Barang, Harga,
Lokasi, Bauran
Komunikasi,
Desain dan
Tampilan,
Variabel
Independent :
Keptusan
pembelian
ulang

Analisis yang
digunakan : Uji
Normalitas, Uji
Heterokedesitas,
Regresi
Berganda, Uji
Hipotesis : Uji
Beda (Uji T),
Determinasi

Bauran pemasaran ritel
yang terdiri dari
persediaan barang,
harga, lokasi, bauran
komunikasi, desain dan
tampilan toko
berpengaruh signifikan
terhadap keputusan
pembelian ulang
konsumen Mega Prima
Swalayan Payakumbuh

Diska Putri
Septiadianti,
Rr. Lulus
Prapti NSS
(2012)

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Pelayanan,
Harga dan
Promosi
Terhadap
Keputusan
Pembelian di
Alfamart
Waralaba
(Study Kasus
Alfamart
Waralaba : PT
Alfariatri Jaya
Jalan
Plamongan
Indah Raya)

Variabel
Dependent :
Kualitas
Pelayanan,
Harga,
Promosi,
Variabel
Independent :
Keputusan
Pembelian

Analisis yang
digunakan : Uji
Multikolinieritas,
Uji
heterokedesitas,
Uji Normalitas,
Pengujian
Hipotesis : Uji F
dan Uji T

Kualitas pelayanan,
harga, promosi
berpengaruh terhadap
keputusan pembelian

Aprillia Nia
Fardiani,
2013

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Pelayanan.
Harga, dan
Promosi
Terhadap
Kepuasan
Pelanggan
Dyriana
Bakery & Cafe
Pandanaran
Semarang

Variabel
Dependent :
Kualitas
Pelayanan,
Harga,
Promosi,
Variabel
Independent :
Kepuasan
pelanggan

Analisis yang
digunakan : Uji
Validitas, Uji
Reliabilitas, Uji
Multikoleniaritas
,Asumsi Klasik,
Pengujian
Hipoteis : Uji F,
Uji T,
Determinasi

Kualitas pelayanan,
harga, promosi
berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan

Sumber: Data diolah, 2016



33

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritik

Dalam suatu usaha waralaba, aspek yang sangat penting adalah promosi karena

promosi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pemasaran.

Promosi yang dilakukan dengan intensitas berulang dan informasi yang disajikan

jelas serta menarik dapat merangsang konsumen untuk melakukan pembelian

ulang. Di dalam promosi produk juga tersampaikan mengenai harga yang

disesuaikan dari merek, kualitas produknya.

Mengingat pentingnya promosi dan penentuan harga dalam pemasaran produk,

pencapaian terhadap penjualan serta merangsang konsumen untuk melakukan

keputusan pembelian ulang tidak terlepas juga dari kualitas pelayanan yang

diberikan, sehingga akan memberikan tingkat kepuasan konsumen untuk

melakukan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang Bandar Lampung. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka

pemikiran antar variabel dapat digambarkan seperti pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritik

P y.x1

py.x2

Py.x3

Promosi (X1)

Harga (X2)

Kualitas
Pelayanan (X3)

Keputusan
Pembelian Ulang (Z)

€pyr

Kepuasan
Konsumen (Y)
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2.8. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran sebagaimana dipaparkan di atas

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

promosi, harga, kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan konsumen dan

keputusan pembelian ulang, dengan hipotesa sebagai berikut:

Ho1 = Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Y) di

Alfamat dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung.

Ho2 = Harga (X2) Tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen

(Y) di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang,

Bandar Lampung.

Ho 3 = Kualitas pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan

konsumen (Y) di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung

Senang, Bandar Lampung.

Ho 4 = Promosi (X1), Harga (X2), Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh

signifikan secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen (Y) di

Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung.

Ho 5 = Kepuasan Konsumen (Y) berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian ulang (Z) di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang, Bandar Lampung.
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BAB  III
METODE PENELITIAN

3.1  Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh

promosi, harga, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan keputusan

pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret (Studi di Alfamart Dan Indomaret

Waralaba Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung) melalui

pengujian hipotesis. Penelitian dilaksanakan bagi konsumen yang melakukan

pembelian produk di Alfamart dan Indomaret.

Mengingat sifat penelitian ini adalah deskriptif dan verikatif yang dilaksanakan

melalui pengumpulan data lapangan, maka metode penelitian yang dilakukan

adalah metode survey dan explanatory survey, yaitu suatu metode yang tidak

hanya melihat gambaran umum dari variabel atau hubungan antar variabel, juga

untuk melihat apakah terdapat pengaruh antar variabel dan sejauh mana pengaruh

itu ada.

Tipe investigasi yang digunakan adalah kausalitas, karena akan diuji hubungan

sebab akibat antara independent variable (variabel bebas) atau variabel eksogen,

dalam hal ini system pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan terhadap

dependent variable (variabel terikat) atau variabel endogen, yaitu kepuasan
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konsumen dan keputusan pembelian ulang sebagai konsumen Alfamart dan

Indomaret di Tanjung Senang, Bandar Lampung.

Unit analisis dari penelitian ini adalah individu dengan metode teknik sampling

karena yang menjadi responden adalah konsumen yang pernah melakukan

pembelian di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang,

Bandar Lampung. Adapun jangka waktu (time horizon) dalam penelitian ini

adalah cross sectional, yaitu informasi diperoleh berdasarkan pengumpulan data

dari seluruh populasi dikumpulkan langsung ditempat kejadian secara empirik,

dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek

yang sedang diteliti.

3.2   Operasionalisasi  Variabel

Variabel dalam penelitian terdiri atas variabel bebas (Independent Variable) dan

variabel terikat (Dependent Variable), sebagaimana terurai dalam latar belakang

penelitian dan tujuan penelitian.

1.   Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas atau variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah Promosi

yang dilambangkan dengan X1, Harga yang dilambangkan dengan X2,

Kualitas Pelayanan yang dilambangkan dengan X3. Variabel bebas adalah

variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini variabel terikat.

2.   Variabel terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (dalam hal

ini variabel bebas) dalam penelitian ini variabel bebas adalah kepuasan

konsumen (Y) dan keputusan pembelian ulang (Z).
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Selanjutnya untuk memudahkan pengukuran terhadap variabel-variabel

penelitian, maka variabel-variabel tersebut dioperasionalisasi sebagaimana dapat

dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel

Variabel
Konsep

Variabel
Sub Variabel Indikator Ukuran Skala

PROMOSI
(X1)

Promosi adalah
komponen
bauran
pemasaran yang
paling terlihat
nyata yang
mengacu pada
teknik-teknik
mengkomunikasi
kan informasi
mengenai
produk.( Griffin
dan Ronal (2007
: 281); dalam
Nardiman, Yasri,
2014)

Iklan

Promosi
Penjualan

Hubungan
Masyarakat

Media Iklan

Informasi dalam
Iklan

Promosi produk
Keberadaan
Indomaret

Bentuk iklan produk
indomaret

Media Iklan yang
digunakan
Isi informasi produk

Tingkat promosi
Tingkat kebutuhan akan
keberadaan indomaret

Ordinal

Ordinal

Ordinal

HARGA

(X2)

Harga adalah
sejumlah uang
yang dibayarkan
atas barang dan
jasa, atau jumlah
nilai yang
konsumen
tukarkan dalam
rangka
mendapatkan
manfaat dari
memiliki atau
menggunakan
barang atau jasa
(Tjiptono, 1999,
dalam Aprillia
Nia Fardiani
(2013)

 Kualitas

 Tingkat Harga

Manfaat dan
Nilai

 Kualitas Produk
 Kualitas pelayanan

 Harga produk

 Kegunaan sesuai
dengan kebutuhan

 Harga ditentukan oleh
kualitas produk
 Harga ditentukan oleh
kualitas pelayanan

 Harga lebih murah dan
bersaing dengan
minimarket lainnya
 Produk mudah didapat
dan sangat dibutuhkan

Ordinal

Ordinal

Ordinal

KUALITAS
PELAYANAN
(X3)

Kualitas
pelayanan dapat
diartikan sebagai
upaya
pemenuhan
kebutuhan dan
keinginan
konsumen serta
ketepatan

 Kemampuan
dan Keramahan

 Daya Tanggap
dan kecekatan

 Perhatian/Asis

 Kemampuan dan
Keramahan petugas

 Daya Tanggap dan
kecekatan Petugas

 Tingkat Kemampuan
dalam melayani
konsumen
 Tingkat Keramahan
petugas dalam mepayani
konsumen
 Tingkat kecekatan dan
daya tanggap petugsa
dalam melayani

Ordinal

Ordinal
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penyampaiannya
dalam
mengimbangi
harapan
konsumen
(Tjiptono, 2001;
dalam Aprillia
Nia Fardiani,
2013)

tensi

 Pemberian
Jaminan

 Perhatian/Asistensi
Petugas

 Jaminan Ganti
Rugi

konsumen
 Perhatian Petugas
terhadap konsumen
dalam memilih produk
 Ada Jaminan/garansi
terhadap produk yang
dijual

Ordinal

Ordinal

KEPUASAN
KONSUMEN
(Y)

Pengalaman
konsumsi suatu
produk atau jasa,
tingkat kepuasan
dipengaruhi oleh
lima faktor.
(Irawan,
(2004:37) dalam
Nardiman, ;
Yasri, 2014)

 Kualitas
Produk

 Harga

 Service
Quality
(kualitas
pelayanan)
 Emotional
Factor

 Biaya dan
kemudahan

 Kualitas Produk
yang baik

 Tingkat Harga

 Kualitas Pelayanan

 Tingkat kepuasan
akan produk

 Tingkat
kemudahan

 Tingkat kepuasan
konsumen terhadap
produk setelah dibeli
 Tingkat kepuasan

konsumen terhadap
produk yang sudah
digunakan
 Tingkat Harga dari

produk
 Tingkat pelayanan

terhadap kepuasan
konsumen

 Tingkat
kepuasan/kebanggan
setelah menggunakan
produk
 Tingkat kemudahan

dalam mendapatkan
produk dan biaya
murah

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

KEPUTUSA
N
PEMBELIAN
ULANG (Z)

Keputusan
Pembelian
Ulang
merupakan
minat
pembelian
ulang yang
menunjukka
n keinginan
konsumen
untuk
melakukan
pembelian
ulang (dalam
Wahyu Ika
Purnamasari,
2015)

Kemudahan
dalam
mendapatkan
produk

Kegunaan
yang dirasakan

Kepercayan

Kenyamanan

Pemenuhan

Ketersediaan
Layanan

Tingkat
Kemudahan

Efesiensi dan
manfaat produk
yang digunakan

Tingkat
Kepercayaan
dalam membeli
produk

Kenyaman
tempat
pembelian dan
petugas

Tingkat
ketersediaan
produk

Tingkat
pelayanan dalam
sarana dan

Tingkat kemudahan
dalam memperoleh
produk

Tingkat efesiensi
produk yang
digunakan (berbagai
ukuran kemasan dll)

Tingkat kepercayaan
konsumen setelah
menggunakan produk

Tingkat kenyaman
dari petugas

Tingkat ketersediaan
berbagai jenis produk

Tingkat kenyamanan
fasilitas lokasi
Indomaret

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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Ketanggapan
melakukan
pembelian
ulang

prasana di
Indomaret
Tingkat
Ketanggapan
petugas dalam
pelayanan

Tingkat perhatian
dan ketanggapan
petugas dalam
melayani konsumen

Ordinal

Ordinal
Sumber: Data Penelitian 2017 (Data diolah)

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data

Dalam penelitian ini diperlukan data sekunder dan data primer. Sumber data

sekunder berupa data-data yang diperoleh dari dokumentasi atau laporan-laporan

yang tersedia pada Alfamart dan Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung

Senang, Bandar Lampung dan sumber pustaka lain yang relevan. Data primer

berupa promosi, harga, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen dan

keputusan pembelian ulang yang diperoleh dari penelitian empirik pada para

konsumen alfamart dan indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang,

Bandar Lampung.

Teknik pengumpulan data sebagai bagian dari tahapan penelitian menentukan

terhadap keberhasilan penelitian dan ditentukan oleh ketelitian pada saat

pelaksanaan di lapangan, pengamatan, analisis, dan kelengkapan catatan (filed

note) yang disusun. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian

kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah

probability sampling atau sampling yang memberikan peluang yang sama bagi

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
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Dalam penelitian ini untuk menjaga validitas dan reliabilitas pengukuran dalam

penelitian ini diambil secara sampling, yaitu 100 orang meliputi konsumen

Alfamart dan Indomaret masing-masing sebanyak 50 responden yang pernah

melakukan pembelian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data/informasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk

memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu sebagai

berikut:

1. Kajian pustaka dan laporan terkait serta bahan-bahan yang tertulis yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang langsung terjun kelapangan

dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk mengetahui

tingkat pemahaman, kesadaran, nilai dan atribut produk dengan cara

tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan

wawancara).

2. Kuisioner, yang merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis

untuk dijawabnya. Bentuk kuisionernya adalah kuisioner

terstruktur, pernyataan yang dibuat sedemikian rupa sehingga

responden dibatasi dalam memberi jawaban pada beberapa
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alternatif saja ataupun kepada satu jawaban saja (Nazir,

1999:250).

3. Observasi, adalah cara pengambilan data dengan pengamatan

tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu

mengandakan pengamatan langsung terhadap promosi, harga,

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pada Alfamart dan

Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung.

4. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data sekunder yang

dilakukan dengan mencatat dokumen yang berhubungan dengan

variabel penelitian.

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dari pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis,

untuk menjawab identifikasi masalah pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima

mengenai bagaimana promosi, harga, kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan

keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang, Bandar Lampung, digunakan metode analisis deskriptif yang

dilakukan berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang telah diisi responden.

Selain itu digunakan metode analisis kualitatif yang mengemukakan data-data

yang termasuk dengan cara mengelompokkan dan pentabulasian diberi

penjelasan.

Untuk analisis data yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah

keempat mengenai seberapa besar pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan
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terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang produk di

Alfamart dan Indomaret baik secara parsial atau individu maupun simultan serta

seberapa besar hubungan antara variabel independent (X) terhadap variabel

dependent (Y) dan (Z) adalah dengan menggunakan data yang diperoleh dari

hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden kemudian dilanjutkan dengan

pengujian hubungan variabel X1 (promosi), variabel X2 (harga), variabel X3

(kualitas pelayanan), variabel Y (kepuasan konsumen) dan variabel Z

(keputusan pembelian ulang).

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh promosi, harga,

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang

di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung, sebagai variabel Y dan Z adalah dengan menggunakan metode

analisis data software SmartPLS versi 2.0.m.

PLS (Partial Least Square). PLS (Partial Least Square) merupakan analisis

persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model

struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model

prediksi).Lebih lanjut, Ghozali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode

analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus

dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil

dibawah 100 sampel.
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Perbedaan mendasar (PLS) yang merupakan (SEM) berbasis varian dengan

LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan penggunaannya.

Dibandingkan dengan covariance based (SEM) yang diwakili oleh software

AMOS, LISREL dan (EQS) component based (PLS) mampu menghindarkan dua

masalah besar yang dihadapi oleh covariance based (SEM) yaitu inadmissible

solution dan factor indeterminacy (Tenenhaus et al.,2005).

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, PLS

(Partial Least Square) merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi

sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan

analisis, dan residual distribution.

Kedua, PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori

yang masih dikatakan lemah, karena PLS (Partial Least Square) dapat digunakan

untuk prediksi. Ketiga, PLS (Partial Least Square) memungkinkan algoritma

dengan menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga

diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali, 2006). Keempat, pada

pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat digunakan

untuk menjelaskan. Metode analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua

yaitu:

1. Statistik Deskriptif, yaitu analisis empiris secara deskripsi tentang informasi

yang diperoleh untuk memberikan gambaran/menguraikan tentang suatu kejadian

(siapa/apa, kapan, dimana, bagaimana, berapa banyak) yang dikumpulkan dalam

penelitian (Supranto, 2002), dimana dalam penelitian ini akan dilakukan metode
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analisis verifikasi statistik terhadap jawaban responden yang dilakukan dengan

menggunakan analisis PLS (Partial Least Square) untuk melihat kausalitas

promosi (X1), harga (X2), kualitas pelayanan (X3) sebagai variabel independen

terhadap kepuasan konsumen (Y) dan keputusan pembelian ulang (Z) sebagai

variabel dependen.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh dari

kuisioner yang telah diisi responden adalah sebagai berikut:

1. Mengolah jawaban dari kuisioner yang telah diisi oleh responden dengan cara

menghitung frekuensi dan prosentasenya.

2. Memberikan pembobotan untuk setiap jawaban responden akan dinilai yang

berskala ordinal. Setiap jawaban responden akan dinilai dengan skala likert

atau arah pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 3.2.  Interpretasi Alternatif Jawaban

No. Alternatif Jawaban Bobot
1 Sangat memenuhi, Sangat besar, Sangat sering, Sangat mudah, Sangat

sesuai, Sangat memadai, Selalu
5

2 Terpenuhi, Besar, Sering, Mudah, Memadai 4
3 Cukup memenuhi, Cukup besar, Cukup sering, Cukup mudah, Kadang-

kadang
3

4 Kurang memenuhi, Kurang besar, Kurang sering, Kurang mudah,
Kurang sesuai, Kurang memadai, Jarang

2

5 Tidak memenuhi, Sangat Kecil, Tidak pernah, Tidak mudah, Tidak
sesuai

1

Sumber: Siagian (2002)

Data yang diperoleh dari kuisioner memiliki skala pengukuran ordinal maka

skala pengukuran harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan

menggunakan Methode Successive Interval (MSI) yang merupakan metode

untuk mengoperasikan data yang berskala ordinal menjadi data yang berskala

interval.



45

Selain itu, dalam analisis menggunakan analisis PLS (Partial Least Square), data

yang digunakan harus mempunyai tingkat pengukuran sekurang-kurangnya

interval. Karena itu melalui metode Methode Successive Interval (MSI),

dilakukan transformasi data. Langkah-langkah transformasi data dengan MSI

adalah sebagai berikut:

1. Perhatikan setiap item pertanyaan.

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berupa responden yang

mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5.

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah

responden.

4. Hitung proporsi kumulatif (p).

5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan

menggunakan tabel normal.

Tentukan nilai skala (scala value) untuk setiap nilai Z dengan rumus:

limit)lowerbelow(Arealimit)upperbelow(Area

limit)upperat(Density)limitlower(Density
ValurScale






Keterangan: 1. Nilai Density dapat dicari dari tabel nominal density

2. Nilai Area below dapat dicari dari tabel nominal baku

6. Mengubah Scale value terkecil (nilai negatif yang terbesar) menjadi sama

dengan 1.

7. Mentransformasikan nilai skala dengan menggunakan rumus:

Y   =  SV + (SV min)

Keterangan: Y = Skala interval

SV = Skala nilai

Svmin = Nilai skala minimum
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2. Analisis Statistik Inferensial, yaitu Statistik Inferensial, (statistic induktif

atau statistic probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono,

2009). Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini

analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan software SmartPLS

(Partial Least Square) mulai dari pengukuran model (outer model).

Struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis PLS (Partial Least Square)

menggunakan metode principle component analiysis dalam model pengukuran,

yaitu blok ekstraksi varian untuk melihat hubungan indikator dengan konstruk

latennya dengan menghitung total varian yang terdiri atas varian umum (common

variance), varian spesifik (specific variance) dan varian error (error variance)

sehingga total varian menjadi tinggi.

Metode ini merupakan salah satu dari metoda dalam Confirmatory Factor

Analysis (CFA).Menurut Hair et.al. (2006) metode ini tepat digunakan untuk

reduksi data, yaitu menentukan jumlah faktor minimum yang dibutuhkan untuk

menghitung porsi maksimum total varian yang direpresentasi dalam seperangkat

variabel asalnya.

Metode ini digunakan dengan asumsi peneliti mengetahui bahwa jumlah varian

unik dan varian error dalam total varian adalah sedikit. Metode ini lebih unggul

karena dapat mengatasi masalah indeterminacy, yaitu skor faktor yang berbeda

dihitung dari model faktor tunggal yang dihasilkan dan admissible data, yaitu

ambiguitas data karena adanya varian unik dan varian error.
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3.5.1  Hasil Validitas Kuesioner

Penelitian ini menggunakan keusioner sebagai instrument data yang validitas dan

reliabilitasnya harus diuji terlebih dahulu, karena instrument yang tidak teruji

validitas dan reliabiltasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan

data yang sulit dipercaya kebenarannya, dengan kata lain uji validitas dan

reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan

kevalidan dari instrumen penelitian.

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur itu mampu mengukur apa yang

akan diukur dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1995:124), instrumen yang

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur (Sugiyono, 2003:137). Jika instrumen itu valid, maka kriteria

yang digunakan atau batas minimum suatu instrumen atau angket atau batas tes

dinyatakan valid atau dianggap memenuhi syarat, jika harga koefesien r hitung ≥

0,30 (Sudarmanto, 2005:88, dalam Khairul Akhir Lubis, 2008).

Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable di dalam pengumpulan

data diharap akan menghasilkan penelitian yang valid dan reliabel pula sekalipun

tidak berarti bahwa secara otomatis hasilnya demikian karena masih dapat

dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti.

Pengujian alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Product Moment

Pearson. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002:145), dengan

rumus sebagai berikut:
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Dimana:

Rb = Koefisien korelasi pearson antara item dengan varibel yang

bersangkutan

X = Skor item dalam variabel

Y = Skor item dalam variabel

N = Jumlah responden

Dari rumus tersebut diatas diperoleh nilai korelasi pearson. Hasil perhitungan

dengan batas korelasi untuk meneliti kevalidisannya. Secara statistic angka

korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi

nilai r, bila r hitung > r tabel berarti data tersebut valid dan layak digunakan dalam

pengujian hipotesis. Setelah dapat ditentukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang

digunakan adalah valid, maka selanjutnya diuji reliabilitasnya.

Adapun langkah dalam menguji validitas butir angket adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis, yakni:

H0  =  skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor

H1  =  skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor.

2. Menentukan r tabel:

3. Mencari rhitung:

Rhitung untuk setiap item dapat dilihat pada kolom corrected item total

correlation (spss for windows).
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4. Mengambil keputusan, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai

berikut: jika rhitung > rtabel, maka butir/item tersebut  valid.

Berdasarkan hasil analisis validitas dari 30 responden (sebagai uji coba) terhadap

variabel Promosi, Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen dan Keputusan

Pembelian Ulang di Indomaret dan Alfamart di Jalan Ratu di Balau Tanjung Senang

Bandar Lampung menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada kuisioner

penelitian telah dapat mengukur variabel promosi  (valid), harga (valid), kualitas

pelayanan (valid), kepuasan konsumen (valid) dan kinerja (valid)  dengan hasil uji

disajikan pada Tabel 3.3, Tabel 3.4, Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7.

Tabel 3.3.  Hasil Uji Validitas Instrumen Promosi

Keterangan: *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris

Valid dikarenakan Validitas skor item > nilai kritis

Sumber: Data Penelitian 2017 (Data diolah)

No. Item
Pernyataan

Korelasi Validitas
Keterangan *)

Skor Item
Nilai
Kritis

Skor Item
Nilai
Kritis

1 2 3 4 5 6
q1 0,391 0.30 0,721 0,5 Valid
q2 0,672 0.30 0,650 0,5 Valid
q3 0,547 0.30 0,680 0,5 Valid
q4 0,499 0.30 0,695 0,5 Valid
q5 0,678 0.30 0,650 0,5 Valid
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Tabel 3.4.  Hasil Uji Validitas Instrumen Harga

Keterangan: *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris

Valid dikarenakan Validitas skor item > nilai kritis

Sumber: Data Penelitian 2017 (Data diolah)

Tabel 3.5.  Hasil Uji Validitas Instrumen Kualitas Pelayanan

Keterangan: *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris

Valid dikarenakan Validitas skor item > nilai kritis

Sumber: Data Penelitian 2017 (Data diolah)

Tabel 3.6.  Hasil Uji Validitas Instrumen Kepuasan Konsumen

Keterangan: *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris

Valid dikarenakan Validitas skor item > nilai kritis

Sumber: Data Penelitian 2017 (Data diolah)

No. Item
Pernyataan

Korelasi Validitas
Keterangan *)

Skor Item
Nilai
Kritis

Skor Item
Nilai
Kritis

1 2 3 4 5 6
h1 0,665 0.30 0,711 0,5 Valid
h2 0,673 0.30 0,710 0,5 Valid
h3 0,659 0.30 0,713 0,5 Valid
h4 0,575 0.30 0,738 0,5 Valid

No. Item
Pernyataan

Korelasi Validitas
Keterangan *)

Skor Item
Nilai
Kritis

Skor Item
Nilai
Kritis

1 2 3 4 5 6
kp1 0,397 0.30 0,702 0,5 Valid
kp2 0,404 0.30 0,703 0,5 Valid
kp3 0,624 0.30 0,649 0,5 Valid
kp4 0,704 0.30 0,625 0,5 Valid
kp5 0,562 0.30 0,666 0,5 Valid

No. Item
Pernyataan

Korelasi Validitas
Keterangan *)

Skor Item
Nilai
Kritis

Skor Item
Nilai
Kritis

1 2 3 4 5 6
kk1 0,615 0.30 0,527 0,5 Valid
kk2 0,372 0.30 0,618 0,5 Valid
kk3 0,341 0.30 0,615 0,5 Valid
kk4 0,467 0.30 0,588 0,5 Valid
kk5 0,442 0.30 0,593 0,5 Valid
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Tabel 3.7.  Hasil Uji Validitas Instrumen Keputusan Pembelian Ulang

Keterangan: *) Valid dikarenakan korelasi skor item > korelasi ktiris

Valid dikarenakan Validitas skor item > nilai kritis

Sumber: Data Penelitian 2017 (Data diolah)

3.5.2 Hasil Reliabilitas Kuesioner

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan dari sebuah

instrumen. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Jadi reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat

pegukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila alat pengukur tersebut

digunakan dua kali, untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran

yang diperoleh relatif konsisten (Iqbal Hasan, 2002:77).

Untuk item yang valid, selanjutnya dihitung reliabilitasnya dengan

menggunakan metode belah dua (Split Half Methode atau Single Test Trial),

yaitu teknik pengukuran reliabilitas instrumen dengan cara membelah seluruh

instrumen menjadi dua sama besar (Iqbal Hasan, 2002:78). Cara pembelahan

yang digunakan adalah pembelahan atas dasar nomor ganjil-genap, dimana

jumlah skor item bernomor genap dan jumlah skor item bernomor ganjil

No. Item
Pernyataan

Korelasi Validitas
Keterangan *)

Skor Item
Nilai
Kritis

Skor Item
Nilai
Kritis

1 2 3 4 5 6
kpt1 0,530 0.30 0,710 0,5 Valid
kpt2 0,624 0.30 0,699 0,5 Valid
kpt3 0,536 0.30 0,710 0,5 Valid
kpt4 0,412 0.30 0,726 0,5 Valid
kpt5 0,549 0,30 0,710 0,5 Valid
kpt6 0,574 0,30 0,708 0,5 Valid
kpt7 0,748 0,30 0,675 0,5 Valid
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dikorelasikan (Gujarati dalam Gomes, 1995:64), dengan langkah perhitungan

sebagai berikut:

1. Menyajikan alat pengukur pada sejumlah responden kemudian dihitung

validitas itemnya. Item-item yang tidak valid dibuang.

2. Membagi item-item valid menjadi dua belahan. Untuk membelah alat

pengukur menjadi dua dilakukan dengan cara membagi item

berdasarkan nomor ganjil. Item yang genap dikelompokkan pada

belahan kedua.

3. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan.

Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing

responden, yaitu skor total belahan pertama dan skor total belahan

kedua.

4. Skor total belahan pertama dan skor total belahan kedua dikorelasikan

dengan menggunakan teknik korelasi Spearman.

Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang

dibelah, maka angka korelasi yang dihasilkan lebih rendah dari pada angka

korelasi yang didapat jika alat pengukur itu tidak belah, seperti pada teknik test

retest. Menurut Malhotra, 1999:282, dalam Khairul Akhir Lubis (2008), jika

koefesien alpha > 0,60 mengindikasikan konsistensi internal reliabilitas alat

ukur yang baik. Konsistensi internal reliabilitas adalah sebuah pendekatan untuk

menilai konsistensi internal kumpulan butir ketika beberapa butir dijumlahkan

sehingga menghasilkan total nilai (Skor) untuk pengukuran. Besarnya koefisisen

jalur menunjukkan koefisien korelasi (Tulus Soegiyono, 1993:31).
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Sedangkan meneliti hubungan diantara variabel penelitian pengaruh promosi,

harga, kualitas pelayanan, dan kepuasan konsumen terhadap keputusan

pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung

Senang, di Bandar Lampung, data hasil tabulasi diolah dengan pendekatan

analisis PLS (Partial Least Square).

Hubungan korelasi (r) antara variabel bebas adalah apabila nilai r = -1 artinya

korelasi negatif sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = +1 berarti

korelasinya sangat kuat (Riduwan, 2006:280, dalam Khairul Akhir Lubis (2008),

arti harga r dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Interpretasi koefesien Korelasi Nilai r

Interval Koefesien Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000 Sangat Kuat
0,60 – 0,799 Kuat
0,40 – 0,599 Cukup Kuat
0,20 – 0,399 Rendah
0,00 – 0,199 Sangat Rendah

Sumber:(Riduwan 2006, Metode dan Teknik Menyusun Tesis Bandung,

Alfabeta:280).

Berdasarkan hasil analisis reabilitas instrumen dengan menghitung Cronbach’s

Alpha dengan hasil uji disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.  Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Keterangan*)
1 2 3 4

Promosi (X1) 0,71 0,7 Reliabel
Harga (X2) 0,75 0,7 Reliabel
Kualitas Pelayanan (X3) 0,70 0,7 Reliabel

Kepuasan Konsumen (Y) 0,70 0,7 Reliabel
Keputusan Pembelian Ulang 0,73 0,7 Reliabel

Keterangan : *) Reliabel karena Nilai Reliablitas > Nilai Kritis

Sumber : Data Penelitian 2017 (Data diolah)
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3.5.3 Pengukuran Model

3.5.3.1 Pengukuran Model (Outer Model)

Outer model sering juga disebut (outer relation atau measurement model) yang

mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel

latennya. Blok dengan indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai

berikut:

Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten exogen dan

endogen dan , sedangkan dan merupakan matrix loading yang

menggambarkan koefisien regresi sedehana yang menghubungkan variabel laten

dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan dengan dan dapat

diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran, Model pengukuran (outer model)

digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrument.

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian.

mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper dan Schindler, 2006). Sedangkan

uji reliablitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur

suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden

dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrument penelitian.

Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari korelasi antara

skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki

nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel
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memiliki nilai loading > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran

tersebut memenuhi kriteria validitas konvergen (Chin, 1995). Rumus AVE

(average varians extracted) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat variabel

laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam proses

iterasi algoritma dalam (PLS).

Melambangkan standardize loading factor dan jumlah indicator selanjutnya

uji reliablitas dapat dilihat dari nilai Crombach’s alpha dan nilai composite

reliability (r). Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, maka nilai

Cronbach’s alpha harus > 0,6 dan nilai composite reliability harus > 0,7.

Dengan menggunakan output yang dihasilkan SmartPLS maka composite

reliability (pc) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

λ adalah component loading ke indikator dan dibandingkan

dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengansumsikan tau equivalence antar

pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama.
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Sehingga Cronbach Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan

Composite Reliability merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi

parameter adalah akurat.

3.5.3.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model struktural (inner model) merupakan model struktural untuk memprediksi

hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui proses bootstrapping, parameter

uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas.

Model struktural (inner model) dievaluasi dengan melihat persentase variance

yang dijelaskan oleh nilai R2 untuk variabel dependen dengan menggunakan

ukuran Stone-Geisser Q-square test dan juga melihat besarnya koefisien jalur

strukturalnya. Model persamaannya dapat ditulis seperti dibawah ini:

Menggambarkan vector endogen (dependen) variabel laten, adalah vector

variabel exogen (independent), dan adalah vector variabel residual. Oleh karena

PLS didesain untuk model recursive, maka hubungan antar variabel laten, setiap

variabel  laten dependen, atay sering disebut causal chain system dari variabel

laten dapat dispesifikasikan sebagai berikut:

dan adalah koefisien jalur yang menghubungkan predictor endogen dan

variabel laten exogen dan sepanjang range indeks dan , dan adalah inner

residual variabel. Jika hasil menghasilkan nilai R2 lebih besar dari 0,2 maka dapat

diinterpretasikan bahwa prediktor laten memiliki pengaruh besar pada level

struktural.
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R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square

predictiverelevance untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai

observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-

square lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai

predictive relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol)

memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q. square lebih dari 0 (nol),

maka model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan, dengan rumus

sebagai berikut:

Q2=1-(1-R1
2) (1-R2

2)……(1-Rp
2)

3.5.3.3 Model Analisis Persamaan Struktural

Untuk dapat melihat hubungan kausal antara variabel secara lengkap maka dapat

dilihat pada diagram model struktural dalam penelitian ini berikut ini:

Gambar 3.1.  Model Korelasi Dalam Analisis Jalur
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Keterangan:

X1 = Promosi                        ρyx1 = pengaruh langsung x1 terhadap y

X2 = Harga                            ρyx2 = pengaruh langsung x2 terhadap y

X3 = Kualitas Pelayanan        ρyx3 = pengaruh langsung x3 terhadap y

Y  = Kepuasan Konsumen     ρy1Y2 = pengaruh langsung Y terhadap Z

Z  = Keputusan pembelian ulang  Epyr = pengaruh lain terhadap y selain x1, x2, x3

 = Variabel sisa/Residu/ Epsilon

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka variabel dianalisis adalah variabel

independen yaitu promosi, harga, kualitas pelayanan, kepuasan kosnumen

(variabel X1, variabel X2, variabel X3, sedangkan variabel dependen adalah

kepuasan konsumen (Y) dan keputusan pembelian (variabel Z).

Dalam penelitian ini yang akan didapatkan adalah seberapa besar pengaruh

promosi, harga, kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap keputusan

pembelian ulang di Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung.

Dengan memperhatikan karateristik variabel yang akan didapat, maka digunakan

melalui perhitungan regresi dan korelasi untuk keempat variabel. Pengujian yang

dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen X1,X2,X3

terhadap Y dan Z baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan analisis

jalur, besarnya pengaruh antar variabel dapat ditentukan dan dinyatakan dalam

persentase.
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3.5.3.4 Pengujian Hipotesis

Keterkaitan antar variabel tersebut dilakukan pengujian hipotesis dimana menurut

Hartono (2008) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2009) menjelaskan bahwa ukuran

signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table

dan T-statistic.

Jika T-statistic lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, berarti hipotesis terdukung

atau diterima. Dalam penelitian ini untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 95

persen) maka nilai T-table untuk hipotesis satu ekor (one tailed) adalah >1,66488.

Analisis PLS (Partial Least Square) yang digunakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan program SmartPLS versi 2.0.m3.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan untuk

mengetahui pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen dan keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret (Studi di

Indomaret dan Alfamart Waralaba di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Promosi  di Alfamart dan Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang,

Bandar Lampung sudah baik dan cukup baik dalam meningkatkan penjualan

produk melalui periklanan, penyebaran leaflet dan brosur, isi pesan dari

informasi akan produk yang disampaikan, ketersediaan berbagai jenis produk

kebutuhan yang meningkatkan pada keputusan pembelian ulang. Promosi

berpengaruh siginfikan terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan

konsumen di Indomaret dan Alfamart di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang,

Bandar Lampung yang menghasilkan thitung>ttabel(1,862 > 1,66), sehingga

apabila promosi ditingkatkan maka akan meningkatkan keputusan pembelian

ulang, dengan besar koefesien jalur sebesar 0,297 yang menunjukan pengaruh

sebesar 29,7 %.
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2. Harga yang ditawarkan di Indomaret dan Alfamart di Jalan Ratu Dibalau

Tanjung Senang, Bandar Lampung sudah cukup baik antara harga dengan

kesesuaian dan kualitas produk, harga yang relatif terjangkau dan kemanfaatan

dari produk yang dibeli. Harga tidak memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan konsumen di Alfamart

dan Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung, yang

menghasilkan thitung<ttabel (0,709 < 1,66) dan nilai koefesien jalurnya sebesar

0,180.

3. Kualitas pelayanan di Alfamart dan Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung

Senang, Bandar Lampung sudah baik dan cukup baik, didukung oleh

kemampuan dan keterampilan petugas indomaret dalam melayani konsumen,

kecekatan dan daya tanggap petugas, responsif terhadap keluhan konsumen,

pelayanan informasi produk dan jaminan produk, sehingga meingkatkan

keputusan pembelian ulang. Kualitas pelayanan berpengaruh siginifikan

terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan konsumen, dengan

semakin baiknya pelayanan petugas indomaret terhadap konsumen yang

menghasilkan thitung>ttabel(2,305 > 1,66) dengan koefesien jalurnya sebesar

0,278.

4. Kepuasan konsumen di Alfamart dan Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung

Senang, Bandar Lampung sudah cukup baik mengenai kepuasan setalah

membeli dan menggunakan produk, kepuasan akan pelayanan petugas terhadap

konsumen, dan kemudahan dalam mendapatkan produk yang dibutuhkan, dan

yang masih perlu ditingkatkan adalah kualitas produk dilihat dari Brand atau

Merek produk yang ditawarkan. Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan
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terhadap keputusan pembelian ulang yang menghasilkan thitung>ttabel (6,728 >

1,66) dengan koefesien jalurnya sebesar 0,587, apabila kepuasan konsumen

yang tinggi terhadap informasi produk yang diterima baik dan jelas, harga

relatif murah dan terjangkau, kualitas produk yang cukup baik, pelayanan

yang diberikan dirasa memuaskan, maka akan meningkatkan pada keputusan

pembelian ulang, dengan besar pengaruhya secara langsung sebesar 0,587

(58,7 %).

5. Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

ulang yang menghasilkan thitung>ttabel(6,728 > 1,66) dengan koefesien jalurnya

sebesar 0,587, apabila kepuasan konsumen yang tinggi terhadap informasi

produk yang diterima baik dan jelas, harga relatif murah dan terjangkau,

kualitas produk yang cukup baik, pelayanan yang diberikan dirasa

memuaskan, maka akan meningkatkan pada keputusan pembelian ulang,

dengan besar pengaruhya secara langsung sebesar 0,587 (58,7 %). Kepuasan

Konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian ulang di Indomaret

lebih baik dibandingkan di Alfamart yang ditunjukan dengan nilai

thitung>ttabel(4,376 > 1,67), sedangkan di Alfamart thitung>ttabel(2,763 > 1,67).

6. Promosi, harga, kualitas pelayanan secara bersama-sama memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen di Alfamart dan

Indomaret di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung yang

menghasilkan koefisien korelasi multiple (Ryx1x2x3) (0,34) > r (0,3).

Sedangkan koefesien jalur pengaruh promosi, harga, dan kualitas pelayanan

terhadap keputusan pembelian ulang melalui kepuasan konsumen di
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Alfamart dan Indomaret di Jalan Ratu  Dibalau Tanjung Senang, Bandar

Lampung yaitu sebesar 0,258 (25,8 %).

Dilihat dari Uji Beda mengenai kepuasan konsumen menunjukan t_hitung

(3,787) >  t_tabel (1,667) artinya ada perbedaan kepuasan konsumen di

Indomaret dan Alfamart, dimana lebih baik di Indomaret mengenai kualitas

pelayanan, harga produk, dan merk produk yang dinginkan lebih tersedia

lengkap, sedangkan keputusan pembelian ulang menunjukan t_ hitung

(0,879) <  t_tabel (1,667), hal ini menunjukan tidak adanya ada perbedaan

mengenai keputusan pembelian ulang di Indomaret dan Alfamart, dimana

baik di Indomaret dan Alfamart sama-sama memiliki persamaan dalam

penyediaan produk yang mudah didapatkan oleh konsumen, memberikan

kepuasan kepada konsumen, memberikan kenyamanan, petugas dan

pelayanan tanggap. Sedangkan melalui pengujian F_hitung terdapat

pengaruh promosi, harga, kualitas pelayanan, terhadap kepuasan konsumen

dan keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu

Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung, dimana F_hitung (17,005) > F-

tabel (2,70).
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan mengenai pengaruh promosi, harga,

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang

di Alfamart dan Indomaret Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung,

makadapat diajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi pertimbangan

dalam meningkatkan keputusan pembelian ulang yaitu sebagai berikut:

1. Indomaret dan Alfamart harus dapat mempertahankan kualitas pelayanan,

dan promosi guna memenuhi kepuasan konsumen, sehingga dapat menjaga

konsistensi kesetiaan yang ditunjukan oleh pelanggan. Dengan menjaga

kualitas pelayanan dan promosi yang dimiliki yang menjadi perhatian besar

pelanggan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini diharapkan mampu

meningkatkan keputusan pembelian ulang di Alfamart dan Indomaret di

Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang, Bandar Lampung.

2. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai harga, kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen dan keputusan pembelian ulang di Alfamart

dan Indomaret.
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