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ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI KONUMEN TENTANG HARGA, LOKASI,
PROMOSI, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN

PELANGGAN QUINSHA MODISTE BANDARLAMPUNG TAHUN 2007

Oleh
Yuonika Pasunda

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) pengaruh harga terhadap kepuasan
pelanggan Quinsha Modiste, (2) pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan
Quinsha Modiste, (3) pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha
Modiste, (4) pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Quinsha
Modiste, dan (5) pengaruh harga, lokasi, promosi, dan kualitas produk terhadap
kepuasan pelanggan Quinsha Modiste. Metode penelitian menggunakan penelitian
deskriptif verifikatif dengan pendekatan Ex Post Facto dan survei. Pengumpulan
data dilakukan, angket, dan dokumentasi. Data yang terkumpul melalui angket
diolah dengan program SPSS. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa 1)
ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste,
(2)adapengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste,
(3)adapengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste, (4)
adapengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste, dan
(5)adapengaruh harga, lokasi, promosi, dan kualitas produk terhadap kepuasan
pelanggan Quinsha Modiste.

Kata kunci: harga, lokasi, promosi, kepuasan pelanggan, kualitas produk
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan-kegiatan usaha dewasa ini bergerak dengan pesat. Salah

satu dampak dari pesatnya dunia usaha saat ini adalah pelaku usaha saling

bersaing untuk mendapatkan pasar. Fenomena persaingan yang ada telah

membuat para pengusaha menyadari suatu kebutuhan untuk mengeksploitasi

sepenuhnya aset-aset mereka demi memaksimalkan kinerja perusahaan dan

mengembangkan keuntungan kompetitif. Secara umum dapat dikatakan bahwa

pemasaran sebagai pola pikir yang menyadari bahwa suatu perusahaan tidak dapat

bertahan tanpa adanya transaksi pembelian. Suatu barang atau jasa yang

diproduksi perusahaan kepada konsumen dapat bertahan dan bersaing dengan

perusahaan lain, ketika perusahaan tersebut dapat memasarkan barang atau jasa

tersebut dan konsumen dapat memutuskan untuk membeli barang atau  jasanya.

Era bisnis saat ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin bertambah

ketat.Persaingan yang semakin ketat ini menuntut para pelaku bisnis untuk

mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing di

pasar.Perusahaan harus berusaha keras untuk mempelajari dan memahami

kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan memahami kebutuhan, keinginan

dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi

perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat menciptakan
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kepuasan bagi pelanggannya. Perusahaan harus menempatkan orientasi pada

kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama.Hal ini tercermin dari semakin

banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan

pelanggan dalam pernyataan misinya, iklan, maupun public

relationsrelease.Kunci utama perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah

memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk

dan jasa yang berkualitas pelayanan dengan biaya pendidikan yang bersaing.

Keputusan pelanggan dalam menentukan pilihan adalah respon pelanggan

terhadap ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja

aktual produk.Keputusan pelanggan didefinisikan sebagai evaluasi pasca

konsumsi bahwa suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi

harapan pelanggan.Model diskonfirmasi harapan yang dikembangkan oleh

Permata (2009: 135) menyatakan bahwa kepuasan keseluruhan ditentukan oleh

ketidaksesuaian harapan, yang merupakan perbandingan kinerja yang dirasakan

dengan harapan.

Tabel 1. Data Observasi Pra-Penelitian Kepuasan Pelanggan Butik Quinsha
Modiste Tahun 2016

No Indikator
Kriteria Kepuasan Pelanggan

Kurang Cukup Baik Baik

1
Tidak ada komplain atau
keluhan

√

2
Pelanggan memberikan
pujian setelah melakukan
transaksi

√

3

Asumsi pelanggan bahwa
Butik Quinsha Modista
adalah butik yang
beruputasi baik

√

Sumber: Data Prapenelitian 2016
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Menurut Rohani (2004: 136) tentang keputusan, yaitu pernyataan afektif tentang

reaksi emosional terhadap pengalaman produk atau jasa yang dipengaruhi oleh

afeksi pelanggan terhadap produk-produk tersebut.Keputusanpelanggan

merupakan bagian dari pengalaman pelanggan terhadap suatu produk atau jasa

yang ditawarkan.

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, pelanggan memiliki kecenderungan

untuk membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan memberikan dampak

bagi pelanggan untuk melakukan perbandingan terhadap kompetitor dari produk

atau jasa yang pernah dirasakannya (Priyatno, 2004: 145). Apabila sebuah

perusahaan memberikan produk atau jasanya yang berkualitas pelayanan baik,

maka diharapkan mampu memenuhi harapan pelanggan dan akhirnya mampu

memberikan nilai yang maksimal serta menciptakan kepuasan bagi pelanggan

dibanding kompetitor-kompetitor yang ada.

Pelanggan diibaratkan seorang raja yang harus dilayani, namun hal ini bukan

berarti menyerahkan segala-galanya kepada pelanggan.Usaha memuaskan

kebutuhan pelanggan harus dilakukan secara menguntungkan atau bersifat

“winwin situation” yaitu dimana kedua belah pihak merasa senang atau tidak ada

yang dirugikan.Keputusan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berbiaya

pendidikan demi mempertahankan keberadaan pelanggannya tersebut untuk tetap

berjalannya suatu bisnis atau usaha.

Menurut Agung (2010: 134) pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk

menciptakan para pelanggan yang merasa puas.Terciptanya kepuasan pelanggan

dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan
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dan konsumennya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi

pembelian ulang dan terciptanya kepuasan pelanggan, dan rekomendasi dari mulut

ke mulut (word-of-mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan.

Tabel 2. Data Observasi Pra-Penelitian Persepsi Pelanggan Tentang HargaButik
Quinsha Modiste Tahun 2016

No Indikator
Kriteria Kepuasan Pelanggan

Kurang Cukup Baik Baik
1 Kewajaran Harga √
2 Keterjangkauan harga √
3 Perbandingan harga √

Sumber: Data Prapenelitian 2016

Semua perusahaan tentu ingin tetap eksis dan menjadi yang lebih unggul.Untuk

tetap bertahan di dunia bisnis maka sebuah perusahaan harus mampu menetapkan

strategi dan teknik yang tepat.Langkah penting untuk menempatkan sebuah

perusahaan jasa agar lebih unggul salah satunya harus dapat menyediakan jasa

yang berkualitas pelayanan.Perusahaan dituntut untuk terus melakukan perbaikan

terutama pada kualitas pelayanan pelayanannya.Kualitas pelayanan pelayanan

dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen

serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen

(Tjiptono, 2007: 132).

Perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya

dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Aspek yang perlu

diperhatikan selain kualitas produk adalah kualitas layanan. Kualitas pelayanan

adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak secara langsung terlibat dalam

proses pembuatan produk, tetapi lebih menekankan pada pelayanan transaksi

antara pembeli dan penjual (Yamit, 2004: 22). Layanan yang berkualitas adalah

persepsi konsumen merasa puas saat terjadinya proses transaksi.
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Tabel 3. Data Observasi Pra-Penelitian Persepsi Pelanggan Tentang LokasiButik
Quinsha Modiste Tahun 2016

No Indikator
Kriteria Kepuasan Pelanggan

Kurang Cukup Baik Baik

1
Keamanan di sekitar
lokasi butik terjamin

√

2
Arus lalu lintas menuju
lokasi

√

3
Kondisi lingkungan
nyaman

√

Sumber: Data Prapenelitian 2016

Beberapa aspek tersebut, mengenai harga, lokasi, promosi, kualitas produk, dan

keterampilan tenaga kerja, erat hubungannya dengan kepuasan konsumen

konsumen. Menurut Kotler (1994: 78), harga merupakan sejumlah uang yang

dibebankan pada sebuah produk atau jasa atau jumlah\ nilai yang konsumen

pertukarkan dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk jasa yang

dipertukarkan itu. Bagi konsumen harga merupakan faktor yang menentukan

dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau tidak. Konsumen

memutuskan membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau

sama dengan yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen

merasakan manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka

konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan

berpikir duakali untuk melakukan pembelian ulang.
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Tabel 4. Data Observasi Pra-Penelitian Persepsi Pelanggan Tentang Promosi
Butik Quinsha Modiste Tahun 2016

No Indikator
Kriteria Kepuasan Pelanggan

Kurang Cukup Baik Baik

1 Cara memasarkan barang
memasyarakat √

2

Berbagai media baik
media sosial maupun
media cetak digunakan
untuk mempromosikan
produk Butik Quinsha
Modiste

√

3
Promosi disertai dengan
testimoni pelanggan
Butik Quinsha Modiste

√

4
Promosi dilakukan secara
luas tidak hanya tertuju
pada perseorangan

√

5
Promosi dilakukan secara
seefisien mungkin

√

Sumber: Data Prapenelitian 2016

Jumlah pelanggan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup

perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan jasa, karena bagi perusahaan

jasa, pelanggan merupakan sumber pemasukan.Semakin banyak pelanggan

perusahaan, maka semakin besar pemasukan yang dapat diraih perusahaan,

sebaliknya semakin sedikit pula pemasukan yang dapat diraih perusahaan. Jasa

adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidakberwujudan

(intangibility) yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau properti

dalam kepemilikannya dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Persepsi

konsumen mengenai servicedidefinisikan sebagai sesuatu yang khusus, dengan

memahami harapan dan keinginan konsumen dari suatu layanan jasa atau service

maka akan didapat suatu nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut.
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Tabel 5. Data Observasi Pra-Penelitian Persepsi Pelanggan Tentang Kualitas
ProdukButik Quinsha Modiste Tahun 2016

No Indikator
Kriteria Kepuasan Pelanggan

Kurang Cukup Baik Baik

1

Produk Butik Quinsha
Modiste mempunyai
kualitas daya tahan lama
yang baik

√

2
Produk Butik Quinsha
Modiste berbahan yang
berkualitas

√

3
Desain produk dihasilkan
sesuai standar yang
diharapkan pelanggan

√

Sumber: Data Prapenelitian 2016

Kendala yang juga dihadapi yaitu demikian ketatnya persaingan dalam industri

ini.Industri fashion, tiap-tiap brand mengusung tema tertentu, desain, pola dan bahan

yang sangat khusus dalam melakukan promosinya, hal ini di tujukan untuk menarik

pengunjung sebanyak mungkin sehingga dapat meningkatkan penjualan.Hasil

observasi dan wawancara yang dilakukan pada pihak Butik Quinsha Modiste,

pihaknya sudah melakukan seperti yang di sebutkan di atas, hanya masih tersendat

dalam melakukan promosinya.Selama ini promosi yang dilakukan hanya di Butik nya

sendiri, juga dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter,

BlackBerry messengger, dll.

Dengan semakin meningkatnya persaingan yang ada, perusahaan harus

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggannya agar dapat

melakukan perbaikan dan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan

kepuasanpelanggan setelah melakukan transaksi. Butik Quinsha Modiste proses

usahanya harus mampu menetapkan harga yang sesuai dengan manfaat dan

kualitas produknya agar target penjualan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan

terus meningkat. Meskipun prosedur produksi dan pemasaran telah dilakukan
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dengan baik, pada kenyataannya volume penjualan dan jumlah konsumen di Butik

Quinsha Modiste mengalami fluktuasi pada dua tahun terakhir.

Berikut adalah tabel data penjualan Butik Quinsha Modiste.

Tabel 6. Data Penjualan Butik Quinsha Modiste Tahun 2015-2016
Bulan Penjualan 2015 Fluktuasi

Penjualan
Penjualan 2016

Januari 14.891.000 60.000 14.951.000
Februari 14.460.000 330.000 14.790.000
Maret 13.800.000 -909.000 12.891.000
April 13.990.000 5.000 13.995.000
Mei 14.251.000 - 231.000 14.020.000
Juni 14.179.000 472.500 14.651.500
Juli 13.731.000 - 291.000 13.440.000
Agustus 14.109.000 - 888.000 13.221.000
September 14.015.000 - 148.000 13.867.000
Oktober 13.984.000 -1.087.000 12.897.000
November 12.216.000 645.000 12.861.000
Total 153.626.000 2.041.500 151.584.500

Sumber: uatik Quinsha Modiste 2016

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa penjualan yang terjadi dari tahun 2015-

2016 periode Januari-November mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Penjualan Butik Quinsha Modiste mengalami penurunan sebesar Rp. 2.041.500-

hingga periode November tahun 2016 dengan total penjualan sebesar Rp.

151.584.500,-. Penjualan Butik Quinsha Modiste yang mengalami penurunan

signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor pemasaran yang

tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga menyebabkan penjualan tidak

maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul ”Pengaruh Persepsi Konsumen Tentang

Harga, Lokasi, Promosi, dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan

Quinsha Modiste”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dapat dirumuskan

sebagai berikut.

1. Tingkat kepuasan konsumen yang kurang optimal berpengaruh

terhadapvolume penjualan yang masih cenderung menurun tiap bulan nya.

2. Adanya persepsi harga yang cukup tinggi menyebabkan tingkat penjualan

kurang optimal.

3. Belum optimalnya promosi yang dilakukan oleh Butik Quinsha Modiste.

4. Lokasi Butik Quinsha Modiste yang kurang strategis.

5. Kualitas produk yang belum terkontrol secara baik.

6. Kurang terlatihnya keterampilan tenaga kerja.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini permasalahanya dibatasi pada harga (X1), lokasi (X2), kualitas

promosi (X3), dan kualitas produk (X4) terhadap kepuasan pelanggan (Y)

Quinsha Modiste.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste?

2. Apakah ada pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste?

3. Apakah ada pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha

Modiste?

4. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Quinsha

Modiste?
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5. Apakah ada pengaruh pengaruh harga, lokasi, promosi, dan kualitas produk

terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, sebagai berikut.

1. Pengaruh hargaterhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

2. Pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

3. Pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

4. Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

5. Pengaruh harga, lokasi, promosi, dan kualitas produk terhadap kepuasan

pelanggan Quinsha Modiste.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada dua hal yaitu:

1. Kegunaan teoritis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang harga,

lokasi, promosi, dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, khususnya

bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna untuk:

a. Bahan informasi bagi pemilik usaha dan masyarakat umum.

b. Siswa:  sebagai salah satu cara untuk mengetahui persentase pengaruh

harga, lokasi, promosi, keterampilan tenaga kerja, kualitas produk terhadap

kepuasan pelanggan di Quinsha Modista.
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup Objek

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah

harga, lokasi, promosi, dan kualitas produk dan kepuasan pelanggan.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah seluruh pelanggan Quinsha Modista.

3. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di Butik Quinsha Modista Bandarlampung.

4. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2017.

5. Ruang lingkup Ilmu Penelitian

Ruang Lingkup ilmu penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini

adalah aspek-aspek kepuasan pelanggan dan bauran pemasaran.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjuan Pustaka

2.1.1 Kepuasan Pelanggan

Kotler (2000) menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja

ata hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja berada dibawah

harapan, pelanggan tidak puas. Hal ini dapat membawa dampak negatif bagi

perusahaan yaitu dapat menurunkan jumlah pelanggan dan menyebabkan

pelanggan tidak tertarik lagi menggunakan jasa perusahaan sehingga akan

menurunkan laba perusahaan. Menurut Richard Oliver (Barnes, 2003: 64),

pada dasarnya kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya

kebutuhan pelanggan tersebut. Hal itu berarti penilaian bahwa suatu bentuk

keistimewaan dari suatu barang ataupun barang itu sendiri, memberikan

tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan, termasuk

pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau pemenuh kebutuhan melebihi

harapan pelanggan.

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat

antara lain, hubungan yang harmonis antara perusahaan dan konsumennya,

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas
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pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word-

of-mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono, 2014: 67).

Berdasarkan berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara

harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. Penilaian kepuasan

pelanggan mempunyai tiga bentuk yang berbeda, yaitu:

1) Positive disconfirmation, dimana kinerja lebih baik dari harapan

2) Simple confirmation, dimana kinerja sama dengan harapan

3) Negative disconfirmation, dimana kinerja lebih buruk dari harapan.

Menurut Tjiptono (2007: 96) ada 2 model kepuasan pelanggan yaitu:

a) Model Kognitif

Penilaian pelanggan berdasarkan pada perbedaan antara suatu kumpulan

dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan

persepsinya tentang kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Dengan

kata lain penilaian berdasarkan perbedaan yang ideal dengan yang

aktual.

Apabila yang ideal sama dengan persepsinya maka pelanggan akan puas,

sebaliknya apabila perbedaan antara yang ideal dan yang aktual semakin

besar maka konsumen semakin tidak puas. Berdasarkan model ini maka

kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan 2 cara yang utama, yaitu :

a. Mengubah penawaran perusahaan sehingga sesuai dengan yang

ideal.
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b. Meyakinkan pelanggan bahwa yang ideal tidak sesuai dengan

kenyataan yang sebenarnya.

b) Model Afektif

Model Afektif mengatakan bahwa penilaian pelanggan individual

terhadap suatu produk tidak semata-mata berdasarkan perhitungan

regional saja tetapi juga berdasarkan pada tingkat aspirasi, perilaku

belajar (learning behavior), emosi perasaan spesifik (kepuasan,

keengganan), suasana hati (mood) dan lain-lain.

Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan berbagai macam metode dan

teknik. Menurut Kotler, et. al. (2003: 67) ada 4 metode untuk mengukur

kepuasan pelanggan, yaitu:

1. Sistem Keluhan dan Saran

Suatu perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan memberikan

kesempatan yang luas pada para pelanggannya untuk menyampaikan

saran dan keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran, kartu

komentar dan lain-lain. Informasi dari para pelanggan ini akan

memberikan masukan dan ide-ide bagi perusahaan agar bereaksi dengan

tanggap dan cepat dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul.

Sehingga perusahaan akan tahu apa yang dikeluhkan oleh para

pelanggan-nya dan segera memperbaikinya. Metode ini berfokus pada

identifikasi masalah dan juga pengumpulan saransaran dari pelanggan-

nya langsung.
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2. Ghost Shopping

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang (Ghost

Shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial

terhadap produk dari perusahaan dan juga dari produk pesaing.

Kemudian mereka akan melaporkan temuan-temuannya mengenai

kekuatan dan kelemahan dari produk perusahaan dan pesaing

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk

tersebut. Selain itu para ghost shopper juga bisa mengamati cara

penanganan terhadap setiap keluhan yang ada, baik oleh perusahaan

yang bersangkutan maupun dari pesaingnya.

3. Lost Customer Analysis

Perusahaan akan menghubungi para pelanggannya atau setidaknya

mencari tahu pelanggannya yang telah berhenti membeli produk atau

yang telah pindah pemasok, agar diketahui penyebab mengapa

pelanggan tersebut kabur. Dengan adanya peningkatan customer lost

rate maka menunjukkan adanya kegagalan dari pihak perusahaan untuk

dapat memuaskan pelanggannya.

4. Survei Kepuasan Pelanggan

Pada umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan

dengan mengadakan survei melalui berbagai media baik melalui telepon,

pos, ataupun dengan wawancara secara langsung. Dengan dilakukannya

survei kepada pelanggan oleh pihak perusahaan, maka perusahaan akan

memperoleh tanggapan dan umpan balik (feedback) secara langsung dari
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palanggan dan juga akan memberikan tanda bahwa perusahaan menaruh

perhatian yang besar terhadap para pelanggannya.

Tse dan Wilton (2000: 73) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang

dirasakan antara harapan sebelumnya. Produk dan jasa yang berkualitas

mempunyai peranan penting untukmembentuk kepuasan pelanggan (Kotler

dan Armstrong, 2005: 85). Maka, semakin berkualitas produk dan layanan

yang diberikan, kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi.

2.1.2 Harga

Ditinjau dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter

atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa

(Tjiptono, 2007: 47). Perusahaan harus menetapkan harga secara tepat agar

dapat sukses dalam memasarkan barang atau jasa. Harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau

pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lain (produk, distribusi

dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya. Disamping itu, harga

merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat

diubah dengan cepat (Tjiptono, 2007:47).

Secara umum, ada dua faktor yang utama yang perlu dipertimbangkan

dalam menetapkan harga, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor

lingkungan eksternal (Kotler dan Armstrong, 2005: 86).
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1. Faktor internal perusahaan

a) Tujuan Pemasaran Perusahaan

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan

pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa maksimisasi

laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih

pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal

kualitas, mengatasi persaingan, melaksanakan tanggung jawab

sosial, dan lain-lain.

b) Strategi Bauran Pemasaran

Harga hanyalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh

karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung

dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi dan

promosi.

c) Biaya

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2. Faktor Eksternal Perusahaan

a) Sifat pasar dan permintaan

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang

dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna,

persaingan monopolistik, oligopoli atau monopoli. Faktor lain yang

tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan.
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b) Persaingan

Menurut Porter (2008: 128), ada 5 kekuatan pokok yang

berpengaruh dalam persaingan industri, yaitu persaingan dalam

industri yang bersangkutan, produk subtitusi, pemasok, pelanggan

dan ancaman pendatang baru.

Selain faktor-faktor diatas, perusahaan juga perlu mempertimbangkan

faktor-faktor ekonomi (inflasi, resesi atau tingkat bunga), kebijakan dan

peraturan pemerintah dan aspek sosial (kepedulian terhadap lingkungan).

Harga memiliki dua peranan utama dalam pengambilan keputusan para

pembeli (Tjiptono, 2007: 78), yaitu:

a) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli

untuk memutuskan cara memperolehnya manfaat atau utilitas tertinggi

yang diharapkam berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya

harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa.

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia,

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki.

b) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam memberi tahu

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini

terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitas

untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang tinggi mencerminkan

kualitas yang baik.
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Kotler (2001: 86) menyatakan bahwa terdapat enam usaha utama yang dapat

diraih suatu perusahaan melalui harga yaitu bertahan hidup, maksimalisasi

laba jangka pendek, maksimalisasi pendapatan jangka pendek, unggul dalam

pasar dan unggul dalam mutu produk.

Harga, dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai dapat didefinisikan sebgai rasio

antara manfaat yang dirasakan tethadap harga. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, jika manfaat yang dirasakan

meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Apabila nilai yang

dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan

pelanggan yang maksimal (Tjiptono, 2007: 97).

2.1.3 Lokasi

Menurut Sumaatmadja (2004: 118), lokasi suatu benda dalam ruang dapat

menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala

geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi. Lokasi merupakan

variabel penting yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala

atau fenomena yang dipelajari. Lokasi sangat erat kaitannya dengan jarak

dipermukaan bumi. Suatu gejala yang mempunyai nilai guna yang tinggi

jika suatu lokasi berada di tempat yang menguntungkan.

Lokasi fasilitas jasa merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh

terhadap kesuksesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar

potensial penyedia jasa (Tjiptono dan Chandra, 2005: 49). Secara garis
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besar, ada dua kemungkinan pertimbangan dalam hal lokasi fasilitas jasa.

Pertama, pelanggan mendatangi lokasi fasilitas jasa dan yang kedua adalah

penyedia jasa yang mendatangi pelanggan. Selain itu, penyedia jasa

dimungkinkan mengkombinasikan keduanya.

Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang

terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, karena itu penyedia jasa

harus mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang responsif

terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, budaya, persaingan

dan peraturan di masa mendatang. Competitive Positioning adalah metode-

metode yang digunakan agar perusahaan dapat mengembangkan posisi

relatifnya dibandingkan dengan para pesaing. Jika perusahaan berhasil

memperoleh dan mempertahankan lokasi yang strategis, maka itu dapat

menjadi rintangan yang efektif bagi para pesaing untuk mendapatkan akses

ke pasar (Tjiptono dan Chandra, 2005: 51).

Menurut Sumaatmadja (2004: 145), menyatakan bahwa lokasi dalam suatu

ruang dapat dibedakan menjadi dua jenis lokasi, yaitu:

1. Lokasi absolut adalah suatu tempat atau wilayah yang lokasinya
berkaitan dengan letak astronomis yaitu dengan menggunakan garis
lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan
menggunakan peta. Lokasi absolut suatu daerah tidak dapat berubah atau
berganti sesuai perubahan jaman tetapi bersifat tetap karena berkaitan
dengan bentuk bumi.

2. Lokasi relatif adalah suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan
karakteristik tempat atau suatu wilayah, karakteristik tempat yang
bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi relatif
memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan dan
kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Lokasi relatif dapat ditinjau dari site dan situasi (situation). Site
adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu
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sedangkan situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang
bersangkutan yang berkaitan dengan sifat-sifat eksternal suatu region.

Lokasi fasilitas jasa merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh

terhadap kesuksesan suatu jasa, karena lokasi erat kaitannya dengan pasar

potensial penyedia jasa (Tjiptono dan Chandra, 2005: 56). Secara garis

besar, ada dua kemungkinan pertimbangan dalam hal lokasi fasilitas jasa.

Pertama, pelanggan mendatangi lokasi fasilitas jasa dan yang kedua adalah

penyedia jasa yang mendatangi pelanggan. Selain itu, penyedia jasa

dimungkinkan mengkombinasikan keduanya.

Lokasi berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategik, seperti fleksibilitas,

competitive positioning, manajemen permintaan, dan focus strategic

(Fitzsimmons, 2004: 113). Fleksibilitas sebuah lokasi merupakan ukuran

sejauh mana sebuah jasa mampu bereaksi terhadap situasi perekonomian

yang berubah. Keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen

jangka panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, karena

itu penyedia jasa harus mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi

yang responsif terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis,

budaya, persaingan dan peraturan di masa mendatang. Competitive

Positioning adalah metode-metode yang digunakan agar perusahaan dapat

mengembangkan posisi relatifnya dibandingkan dengan para pesaing. Jika

perusahaan berhasil memperoleh dan mempertahankan lokasi yang strategis,

maka itu dapat menjadi rintangan yang efektif bagi para pesaing untuk

mendapatkan akses ke pasar (Tjiptono dan Chandra, 2005: 57).
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Menurut Tjiptono dan Chandra (2005: 63), pemilihan lokasi fisik

memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor berikut:

a. Akses, yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkai sarana transportasi
umum.

b. Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari
jarak pandang normal.

c. Lalu lintas, menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu (1) Banyak
orang yang berlalu lalang bisa memberikan peluang besar terjadinya
impulse buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan
atau tanpa perencanaan dan (2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa
juga menjadi hambatan.

d. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman.
e. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di

kemudian hari.
f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.
g. Kompetisi, yaitu lokasi pesaing. Dalam menentukan lokasi sebuah usaha,

perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah tersebut telah terdapa
banyak usaha yang sejenis atau tidak.

h. Peraturan Pemerintah yang berisi ketentuan untuk mengatur lokasi dari
sebuah usaha-usaha tertentu, misalnya bengkel kendaraan bermotor
dilarang berlokasi yang terlalu berdekatan dengan tempat ibadah.

Suatu lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan populasi,

kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan transportasi umum,

kelancaran lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan konsumen. Sejalan

dengan semakin menjamurnya bisnis atau usaha yang menawarkan produk

atau jasa yang sejenis, perbedaan yang sangat tipis sekalipun pada lokasi

dapat berdampak kuat pada pangsa pasar dan kemampulabaan sebuah usaha.

Disamping itu, keputusan pemilihan suatu lokasi juga mencerminkan

komitmen jangka panjang perusahaan dalam hal keuangan, karena merubah

lokasi yang buruk kadangkala sulit dilakukan dan sangat mahal (Nugroho

dan Paramita, 2009: 79).
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2.1.4 Promosi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi adalah perkenalan dalam

rangka memajukan usaha dagang (KBBI, 2016: 78). Promosi merupakan

salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. Sebagai salah

satu elemen bauran promosi, promosi penjualan merupakan unsur penting

dalam kegiatan promosi produk Definisi promosi penjualan menurut

American Marketing Association (AMA) yang dikutip dari bukunya Sustina

adalah: “Sales promotion is media and non media marketing pressure

applied for a predetermined, limited period of time in order to stimulate

trial, increase consumer demand, or improve product quality”. Definisi di

atas menunjukkan bahwa promosi merupakan upaya pemasaran yang

bersifat media dan non media untuk merangsang coba-coba dari konsumen,

meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas

produk (Sutisna, 2008: 89).

Menurut Lupiyoadi (2006: 120) promosi merupakan salah satu variable

dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan

dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi

sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan

juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian

atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Promosi

penjualan menurut Tjiptono (2007: 57) adalah bentuk persuasif langsung

melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang

pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang

dibeli pelanggan.
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Menurut Kasmir (2004: 176-177), sarana promosi dapat dilakukan dengan

beberapa hal, di antaranya adalah:

1) Periklanan (Advertising)
Periklanan merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan
atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam spanduk, brosur,
billboard, koran, majalah, TV atau radio. Dengan membaca atau melihat
Advertising itu diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan
terpengaruh lalu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut,
oleh karena itu iklan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik
perhatian para pembacanya.

2) Promosi penjualan (Sales Promotion)
Promosi Penjualan merupakan promosi yang digunakan untuk
meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu
tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

3) Publisitas (Publicity)
Publisitas merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan citra
Rumah Zakat di depan para calon muzakki atau muzakki nya melalui
kegiatan sponsorship terhadap suatu kegiatan amal atau sosial atau olah
raga.

4) Penjualan pribadi (Personal Selling)
Penjualan Pribadi merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-
pribadi karyawan Rumah Zakat dalam melayani serta ikut mempengaruhi
muzakki.

Menurut Gitosudarmo (1997: 242—245) terdapat beberapa sifat-sifat sarana

promosi, antara lain:

1) Periklanan (Advertising)

Periklanan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a. Memasyarakat (Public presentation)

Dengan iklan yang baik dan tepat akan dapat menjangkau masyarakat

luas dengan cepat, dapat memberikan pengaruh terhadap barang yang

ditawarkan oleh penjual, karena pesan yang dirancang dalam iklan adalah

sama untuk semua target audiens atau konsumen sehingga motivasi

pembelian konsumen akan dikenal.



25

b. Kemampuan membujuk

Periklanan mempunyai daya bujuk yang tinggi (sangat persuasif), hal ini

disebabkan periklanan dapat dimuat berkali-kali. Dengan demikian para

calon pembeli dapat membanding- bandingkan dengan iklan yang dibuat

pesaing.

c. Ekspresif (expressiveness)

Periklanan mempunyai kemampuan untuk mendramatisir produk

sekaligus juga perusahaannya. Hal ini disebabkan periklanan

menggunakan seni cetak, warna, suara dan format nya yang menarik.

d. Tidak terhadap orang tertentu saja (Impersonal)

Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang hanya monolog, oleh

karena itu konsekuensinya tidak dapat menanggapi respon atau

tanggapan secara langsung dari pembaca iklan.

e. Efisien

Periklanan dikatakan efisien karena periklanan dapat menjangkau

masyarakat luas, terutama secara geografis. Sehingga biaya persatuan

untuk promosi menjadi rendah atau murah.

2) Promosi penjualan (Sales Promotion)

Promosi Penjualan mempunyai beberapa sifat, yaitu:

a. Komunikasi

Promosi penjualan mampu menarik informasi dan sikap konsumen

terhadap perusahaan.
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b. Insentif

Promosi penjualan dapat dengan jalan memberikan insentif. Insentif yang

diberikan dapat berupa potongan harga, premi dan sebagainya, sehingga

dapat menimbulkan motivasi yang kuat serta kesan yang positif bagi

konsumen.

c. Mengundang

Mampu mengundang konsumen dengan segera karena daya tarik nya

yang tinggi, tetapi efeknya tidak dapat dalam jangka panjang.

3) Publisitas (Publicity)

Publisitas mempunyai beberapa sifat, yaitu:

a. Kredibilitas nya tinggi

Suatu berita, pernyataan ataupun komentar di media, baik media cetak

ataupun media elektronik yang dapat dipercaya dan familier sangat

berpengaruh besar bagi pembaca terhadap kesan perusahaan dan

barangnya. Kredibilitas tinggi ini tentunya karena publikasi dianggap

bukan merupakan propaganda, karena publikasi tidak dibiayai oleh

perusahaan pemilik produk atau jasa.

b. Dapat menembus batas perasaan (tak disangka-sangka)

Publisitas ini mampu menjangkau konsumen yang tidak menyukai iklan,

karena kesan yang timbul dari publisitas ini adalah berita yang bersifat

bebas dan tidak memihak (non commercial promotion), lain halnya

dengan iklan yang bersifat komersial.
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c. Dapat mendramatisir

Publisitas juga mampu mendramatisir atau menyangatkan suasana,

sebagaimana dengan iklan, tetapi pendramatisiran publisitas lebih

dipercaya daripada iklan karena melakukannya bukan perusahaan yang

bersangkutan.

4) Penjualan pribadi (Personal Selling)

Penjualan Pribadi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

a. Perorangan (Personal)

Personal merupakan alat promosi yang terlibat langsung, menanggapi

dan berinteraksi secara langsung pula pribadi atau beberapa pribadi yang

dihadapinya.

b. Tanggapan langsung (Direct Respons)

Karena personal selling mampu memberikan tanggapan atau reaksi

kepada konsumen secara langsung, sehingga dapat memberikan kesan

baik perusahaan ataupun konsumennya.

c. Mempererat hubungan perusahaan dan konsumen

Jika personal selling yang dilakukan perusahaan dapat berjalan secara

efektif maka dapat mempererat hubungan perusahaan dengan konsumen.

Dikatakan efektif jika komunikator (sales presentatives) mampu

meningkatkan minat dan membina hubungan baik secara panjang.

d. Biaya tinggi

Karena harus berkomunikasi secara langsung dengan tatap muka dengan

konsumen, maka perlu kesempatan yang lebih banyak. Sehingga biaya

persatuan yang ditanggung pembeli menjadi lebih tinggi atau mahal.
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Tujuannya promosi antara lain:

1) Menginformasikan (Informing), dapat berupa:
a) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru.
b) Menjelaskan cara kerja suatu produk.
c) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk.
d) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar.
e) Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan
f) Meluruskan kesan yang keliru.
g) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli.
h) Membangun citra perusahaan.

2) Membujuk pelanggan sasaran (Persuading), untuk:
a) Membentuk pilihan merk.
b) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu.
c) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk.
d) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.
e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga

(Salesmen).
3) Mengingatkan (Reminding), terdiri atas:

a) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan
dalam waktu dekat.

b) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual perusahaan.
c) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan.
d) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk

2.1.4 Kualitas Produk

Kualitas merupakan senjata perusahaan agar dapat memenangkan

persaingan, namun hampir semua perusahaan terutama perusahaan yang

bergerak dibidang jasa berupaya menghasilkan kualitas yang sama. Untuk

itu kualitas bukan satu-satunya jalan ampuh yang ditempuh perusahaan

untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Menurut American Society for

Quality Control (2010: 59), kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan

karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuan

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat

laten (Lupiyoadi, 2001: 23).
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Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang

berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan

persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan

berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan

pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam

perspektif TQM (Total Quality Management) kualitas dipandang secara

luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi

proses, lingkungan dan manusia.Hal ini jelas tampak dalam defenisi yang

dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012: 51) bahwa

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau

melebihi harapan.Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari yang

kontroversional hingga kepada yang lebih strategik.

Ada banyak sekali definisi dan pengertian kualitas, yang sebenarnya definisi

atau pengertian yang satu hampir sama dengan definisi atau pengertian yang

lain. Beberapa pengertian kualitas tersebut adalah : Deming (1982: 137)

"kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di

masa mendatang." Feigenbaum (2000:128) "kualitas merupakan

keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing,

engineering, manufacture, dan maintenance, dalam mana produk dan jasa

tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan

pelanggan. Sehingga kesimpulan dari pengertian kualitas tersebut adalah

“Kepuasan konsumen dengan kesempurnaan produk merupakan sesuatu
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langkah yang tepat dalam proses produksi melalui peningkatan terus

menerus secara bersama-sama

Menurut (Kotler 2002: 104) Produk adalah segala sesuatu yang dapat

ditawarkan kesuatu pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Definisi dari kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk

untuk menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau

kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk

dan ciri-ciri lainnya. Baik buruknya kualitas dinilai oleh pelanggan yang

berdasarkan persepsi pelanggan. Suatu produk dikatakan berkualitas jika

memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli. Kualitas ditentukan oleh

pelanggan, dan pengalaman mereka terhadap produk atau jasa.

Mengembangkan sebuah program untuk mencapai pasar yang diinginkan,

sebuah perusahaan harus memulai dengan produk atau jasa yang dirancang

untuk memuaskan keinginan konsumen. Maka dari itu perusahaan harus

berusaha mengambil hati para konsumen untuk memperlancar jalannya

produksi. Konsumen biasanya menginginkan produknya dapat membuat

hati para konsumen terpuaskan dan mempunyai kualitas produk.

Hal ini memberikan batasan produk dianggap memuaskan kebutuhan dan

keinginan. Produk dapat berupa suatu benda (object), rasa (service),

kegiatan (acting), orang (person), tempat (place), organisasi dan gagasan

dimana suatu produk akan mempunyai nilai lebih dimata konsumen, jika

memiliki keunggulan dibanding dengan produk lain sejenis.
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Adapun tujuan kualitas produk adalah sebagai berikut Kotler (2002: 29):

1) Mengusahakan agar barang hasil produksi dapat mencapai standar yang
telah ditetapkan.

2) Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin.
3) Mengusahakan agar biaya desain dari produksi tertentu menjadi sekecil

mungkin.
4) Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah

Pengendalian kualitas merupakan Tool management secara ilmiah. Seberapa

pentingkah kualitas dan mengapa perlu di jaga eksistensinya sehingga perlu

di lakukan pengendalian. Keuntungan yang di peroleh dari adanya

pengendalian kualitas bagi perusahaan, yaitu:

a. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja

b. Mengurangi Loses ( Kehilangan ) dalam proses kerja

c. Penyediaan bahan baku yang lebih baik

d. Inspeksi atau pemeriksaan yang baik

e. Menjaga kualitas lebih seragam

f. Memperbaiki hubungan produsen dan konsumen

g. Menambah realibilitas produk yang di hasilkan

h. Memperbaiki moral pekerja

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kulitas merupakan hal-hal yang

diinginkan dan di butuhkan pelanggan atau masyarakat. Pengertian kualitas

juga diartikan oleh Tjiptono dalam bukunya Prinsip-Prinsip Total Quality

Service bahwa pengertian kualitas terdiri dari beberapa poin diantaranya:

a. Kesesuian dengan kecocokan/ tuntutan
b. Kecocokan untuk pemakaian
c. Perbaikan/ penyempurnaan berkelanjutan
d. Bebas dari kerusakan/ cacat
e. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
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f. Melakukan segala sesuatu secara benar dengan semenjak awal.
g. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan
(Tjiptono, 2005 : 2)

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 7. Penelitian Yang Relevan
Tahun Nama Judul Hasil

Jurnal EMBA
Vol. 2 No. 3
Sep 2014
Hal. 1737-
1749 (Jurnal
Internasional)
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Quality Of
Product,
Price,
Promotion
, Location,
Purchasin
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rapidlyinIndonesiaat the
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purchase Bentenan center
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results showedthat thequality of
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location ofsignificant positive
effect onconsumer purchasing
decisions. Management
companies shouldbeincrease
thepromotion of batik Bentenan
to be better known in the local,
market, national and
international market.
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Supirman Pengaruh
Kelengkap
an Produk,
Harga Dan
Lokasi
Terhadap
Keputusan
Pembelian

Penelitian ini bertujuan untuk
(i) untuk mengetahui adanya
pengaruh dari variabel
kelengkapan produk, harga dan
lokasi secara parsial terhadap
keputusan pembelian konsumen
pada Eramart Sentosa
Samarinda, (ii) untuk
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Tahun Nama Judul Hasil

unmul.ac.id
2016 (Jurnal
Nasional)

Konsumen
Pada
Eramart
Sentosa
Samarinda

mengetahui adanya pengaruh
dari variabel kelengkapan
produk, harga dan lokasi secara
simultan terhadap keputusan
pembelian konsumen pada
Eramart Sentosa Samarinda, (iii)
untuk mengetahui faktor mana
di antara variabel kelengkapan
produk, harga dan lokasi yang
memberikan pengaruh dominan
terhadap keputusan pembelian
konsumen pada Eramart Sentosa
Samarinda. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari variabel independen
yaitu variabel Kelengkapan
Produk (X1), Harga (X2) dan
Lokasi (X3) Serta Variabel
dependen adalah Keputusan
Pembelian Konsumen (Y).
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode
kuantitatif. Populasi Sebanyak
9560 orang dan sampel 100
responden. Teknik
pengumpulan data kuesioner,
observasi, wawancara,
penelitian kepustakaan. Teknik
analisis regresi berganda. Hasil
penelitian ini (i) Variabel
kelengkapan produk, harga dan
lokasi secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen
pada Eramart Sentosa
Samarinda, (ii) Variabel harga
(X2) dan lokasi (X3) secara
parsial berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembelian
konsumen (Y) pada Eramart
Sentosa Samarinda sedangkan
kelengkapan produk (X1) secara
parsial tidak berpengaruh
terhadap keputusan pembelian
konsumen (Y) pada Eramart
Sentosa Samarinda, (iii) variabel
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Tahun Nama Judul Hasil

harga (X2) berpengaruh
dominan terhadap keputusan
pembelian konsumen pada
Eramart Sentosa Samarinda.

2010 Oldy
Ardhana

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Pelayanan,
Harga dan
Lokasi
terhadap
Kepuasan
Pelanggan
(Studi
pada
Bengkel
Caesar
Semarang)

Dimana variabel Kepuasan
Pelanggan (Y), variabel Kualitas
Pelayanan (X1),
variabel Harga (X2) dan variabel
Lokasi (X3). Pengujian hipotesis
menggunakan
uji t menunjukkan bahwa ketiga
variabel independen yang
diteliti terbukti secara
signifikan berpengaruh secara
parsial terhadap variabel
dependen Kepuasan
Pelanggan. Kemudian melalui
uji F dapat diketahui bahwa
ketiga variabel
independen yang diteliti secara
simultan berpengaruh terhadap
variabel dependen
Kepuasan Pelanggan. Angka
Adjusted R Square sebesar
0,584 menunjukkan
bahwa 58,4 persen variabel
Kepuasan Pelanggan dapat
dijelaskan oleh ketiga
variabel independen dalam
persamaan regresi. Sedangkan
sisanya sebesar 41,6
persen dijelaskan oleh variabel
lain diluar ketiga variabel yang
digunakan dalam
penelitian ini.

2012 Bunga
Caecaria
Dwihaps
ari

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Pelayanan
dan
Persepsi
Harga
terhadap
Kepuasan
Konsumen
dalam

Hasil analisis regresi berganda
yaitu, Y = 0,310X1 + 0,221X2 +
0,414X3.
Variabel independen yang
paling berpengaruh terhadap
variable dependen adalah
variable kemampuan
berkomunikasi (0,414), diikuti
oleh variable kualitas kualitas
pelayanan (0,310) dan terakhir
adalah variable persepsi harga
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Tahun Nama Judul Hasil

Mengguna
kan Jasa
pada
Oryza
Tour

(0,221). Hasil uji t
membuktikan bahwa semua
variable independen (kualitas
pelayanan, persepsi
harga dan kemampuan
berkomunikasi) mempunyai
pengaruh positif terhadap
variable dependen yaitu
kepuasan konsumen. Dan
koefisien determinasi (adjusted
R2) yang diperoleh sebesar
0,752. Hal ini berarti 75,2%
kepuasan konsumen
dipengaruhi oleh variable
kualitas pelayanan, persepsi
harga, dan kemampuan
berkomunikasi. Dan sisanya
yaitu 24,8% dipengaruhi oleh
variabel lain.

2011 Wahyu
Kartika
Aji

Analisis
Pengaruh
Kualitas
Pelayanan,
Harga dan
Fasilitas
terhadap
Kepuasan
Pasien
(Studi
pada
Pasien
Klinik As
Syifa di
Kabupaten
Bekasi)

Berdasarkan hasil analisis
diperoleh bahwa variabel
kualitas layanan, harga, dan
fasilitas mempunyai pengaruh
yang positif signifikan terhadap
kepuasan pasien. Nilai Adjusted
R square sebesar 0,508 yang
menunjukkan bahwa 50,8
persen variasi kepuasan pasien
dapat dijelaskan oleh ketiga
variabel independen dalam
penelitian ini. Sedangkan
sisanya sebesar 49,2 persen
dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.

2.3 Kerangka Pikir

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung pada

bagaimana pelaksanaan atau proses dari kegiatan tersebut. Begitu juga dengan

nilai dan kepuasan konsumen bergantung pada produk, lokasi, promosi,  pelayana,

harga serta kualitas suatu barang atau jasa yang diharapkan. Nilai bagi pelanggan
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merupakan sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau

jasa tertentu. Keputusan pelanggan merupakan harapan sama dengan kenyataan.

Harga merupakan jumlah nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan

keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Konsumen

akan selalu memilah produk mana yang dapat memenuhi kebutuhannya namun

dengan biaya pengeluaran yang seminimal mungkin. Pada umumnya konsumen

akan memilih produk yang memiliki harga yang sebanding dengan manfaat yang

akan diterima.

Dengan semakin ketatnya persaingan menyebabkan perusahaan harus merancang

program promosi yang tepat. Konsep secara umum yang sering digunakan untuk

menyampaikan pesan adalah apa yang disebut dengan promosi salah satu bentuk

promosi yang digunakan adalah periklanan. Jadi strategi yang diterapkan untuk

mengatasi persaingan tersebut adalah dengan menggunakan salah satu bentuk dari

promosi yaitu periklanan. Periklanan merupakan bagian dari bauran promosi dan

salah satu dari alat yang paling umum yang digunakan oleh perusahaan untuk

mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat, oleh

karena itu periklanan harus dirancang dengan tepat agar produk yang ditawarkan

bener-benar dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Iklan lebih diarahkan

untuk membujuk orang supaya membeli, hal inilah yang membedakan iklan

dengan pengumuman biasa.

Menurut Sunarto (2006: 97) bahwa promosi yang menarik dapat membuat

konsumen mmbeli produk atau jasa yang ditawarkan pada mereka. Sehingga

peruahaan-perusahaan berusaha mempromosikan produk atau jasa mereka
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semenarik mungkin agar konsumen mau membelinya. Jadi tujuan utama dari

promosi adalah menginformasikan, mmpengaruhi dan membujuk serta

mengingatkan konsumen sasaran tentang produk dan jasa yang dihasilkan.

Dengan demikian kegiatan promosi berkaitan dengan upaya mengarahkan

seseorang agar dapat mengenal produk dan jasa peeusahaan, lalu memahaminya,

merubah sikap, menyukai, yakin, dan kemudian akhirnya membeli dan selalu

ingat akan produk dan jasa tersebut.

Sedangkan keputusan pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka

panjang terhadap aspek-aspek yang sifatnya kapital intensif, karena itu penyedia

jasa harus mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang responsif

terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, demografis, budaya, persaingan dan

peraturan di masa mendatang.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah produk lebih dari sebuah bentuk

barang yang memiliki sifat dan nilai-nilai tertentu. Konsumen cenderung melihat

produk berdasarkan manfaat yang diberikan untuk memuaskan kebutuhan mereka.

Berdasarkan uraian hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat dilihat

pada paradigma berikut:

Gambar 1. Paradigma teoritis pengaruh variabel bebas X1, X2, X3 dan X4 terhadap
Y

Harga (X1)

Lokasi (X2)

Promosi (X3)

Kepuasan
Pelanggan (Y)

Kualitas Produk
(X4)
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2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Ada pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

2. Ada pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

3. Ada pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan Quinsha Modiste.

4. Ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan Quinsha

Modiste.

5. Ada pengaruh harga, lokasi, promosi, dan kualitas produk terhadap kepuasan

pelanggan Quinsha Modiste



III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Ex post facto dan

survey. Penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut kebelakang untuk

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kegiatan tersebut (Sugiyono,

2008: 7).

Pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data

dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner,

test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiono, 2009:12).

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif

verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Sedangkan tujuan verifikatif

yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-variabel dalam suatu populasi

(Sukardi, 2008: 157). Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling

dengan menggunakan simple random sampling. Tipe penyelidikan menggunakan

regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga serta
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untuk memperoleh signifikansi digunakan uji t. Sedangkan hipotesis keempat

digunakan regresi linear multiple dan untuk memperoleh signifikansi digunakan

uji F.

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini tergolong dalam penelitian

kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berbentuk angka atau data kualitatif

yang diangkakan (Sugiyono, 2009:13).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang

mempunyai kualitas pelayanan dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

(Sugiyono,2009:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

pelanggan Butik Quinsha Modista setiap Bulannya sebanyak 97 orang.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono,2009: 118). Sedangkan menurut Kasinu (2007:

260) sampel adalah sebagian populasi yang dipilih dengan teknik tertentu

untuk mewakili populasi.

Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menghitung besarnya

sampel dari populasi, yaitu:

n=
21 Ne

N
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Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai Kritis (batas ketelitian) yang diinginkan dan persen

kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan

sample yang masih bisa ditolirir. tingkat signifikansi (0,05)

(Kasinu,2007: 274)

Berdasarkan rumus di atas besarnya sampel dalam penelitian ini adalah:

n= 2)05,0(971

97


= 78,06 dibulatkan menjadi 78

Jadi, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 78 orang pelanggan.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independen) dan

variabel terikat (dependen). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel  dependen

(terikat), sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono,2009:61).

3.3.1 Variabel Bebas

Variabel bebas yaitu variabel yang berdiri sendiri artinya variabel tersebut

dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi

variabel bebas adalah harga (X1), lokasi (X2), kualitas promosi (X3), dan

kualitas produk (X4).
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3.3.2 Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain

dalam hal ini variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

terhadap kepuasan pelanggan (Y).

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.4.1 Definisi Konseptual Variabel

1. Harga (X1)

Harga dapat diartikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk

mendapatkan jumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan

2. Lokasi (X2)

Lokasi adalah tempat untuk melaksanakan suatu usaha dan merupakan

faktor krusial berhasil atau tidaknya sebuah usaha.

3. Promosi (X3)

Promosi merupakan salah satu variable dalam bauran pemasaran yang

sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk.

4. Kualitas Produk (X4)

Kualitas produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun

non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi

keinginan dan kebutuhan.

5. Kepuasan Pelanggan (Y)

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal

dari perbandingan kesannya terhadap kinerja ata hasil suatu produk dan
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harapan-harapannya. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan

tidak puas.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang memberikan gambaran

cara mengukur suatu variabel dengan memberikan arti suatu kegiatan.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:.

1) Harga (X1)

Harga dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai

indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai dapat didefinisikan sebgai rasio

antara manfaat yang dirasakan tethadap harga. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, jika manfaat yang dirasakan

meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Apabila nilai yang

dirasakan pelanggan semakin tinggi, maka akan menciptakan kepuasan

pelanggan yang maksimal.

Indikator variabel harga sebagai berikut.

a) Kewajaran harga

b) Keterjangkauan harga

c) Perbandingan harga

Pengukuran variabel harga adalah scoring pada alternatif jawaban dalam

lembaran angket yang disebarkan kepada responden. Angket yang

digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden tinggal

memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing.
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Indikatornya adalah jika manfaat yang dirasakan meningkat, maka nilainya

akan meningkat pula. Apabila nilai yang dirasakan pelanggan semakin

tinggi, maka akan menciptakan kepuasan pelanggan yang maksimal diukur

melalui skala interval (tinggi, sedang, rendah).

2) Lokasi (X2)

Lokasi disebut strategis bila berada dipusat kota, kepadatan populasi,

kemudahan mencapainya menyangkut kemudahan transportasi umum,

kelancaran lalu lintas dan arahnya tidak membingungkan konsumen.

Indikator variabel lokasi sebagai berikut.

a) Keamanan di sekitar lokasi terjamin

b) Arus lalu lintas menuju lokasi

c) Kondisi lingkungan nyaman

Pengukuran variabel lokasi adalah scoring pada alternatif jawaban dalam

lembaran angket yang disebarkan kepada responden. Angket yang

digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden tinggal

memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing.

Indikatornya adalah jika keamanan disekitar lokasi terjamin, arus lalu lintas

menuju lokasi mudah, dan kondisi lingkungan nyaman diukur melalui skala

interval (strategis, cukup strategis, kurang strategis).

3) Promosi (X3)

Promosi adalah bentuk persuasif langsung melalui penggunaan berbagai

intensif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan

segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.

Indikator variabel promosi diukur sebagai berikut.
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a) Memasyarakat

b) Kemampuan membujuk

c) Ekspresif

d) Tidak terhadap orang tertentu saja

e) efisien

Pengukuran variabel promosi adalah scoring pada alternatif jawaban dalam

lembaran angket yang disebarkan kepada responden. Angket yang

digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden tinggal

memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing.

Indikatornya adalah jika semakin meningkatkan jumlah barang yang dibeli

pelanggan diukur melalui skala interval (baik, cukup, kurang).

4) Kualitas Produk (X4)

Kualitas produk adalah mencerminkan kemampuan produk untuk

menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan atau

kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan reparasi produk

dan ciri-ciri lainnya. Baik buruknya kualitas dinilai oleh pelanggan yang

berdasarkan persepsi pelanggan. Suatu produk dikatakan berkualitas jika

memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli.

Variabel kualitas produk diukur dengan angket, dengan indikator sebagai

berikut.

a. Mempunyai daya tahan

b. Mempunyai kekuatan

c. Barang yang dihasilkan sesuai standar yang diharapkan pelanggan
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Pengukuran variabel kualitas produk adalah scoring pada alternatif jawaban

dalam lembaran angket yang disebarkan kepada responden. Angket yang

digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden tinggal

memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing.

Indikatornya adalah jika memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli

diukur melalui skala interval (baik, cukup, kurang).

5) Kepuasan Pelanggan (Y)

Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya. Produk

dan jasa yang berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk

kepuasan pelanggan.

Indikator variabel kepuasan pelanggan sebagai berikut.

a. Tidak ada komplain atau keluhan

b. Pelanggan memberikan pujian setelah melakukan transaksi

c. Pelanggan merasa Butik Quinsha Modista adalah butik yang beruputasi

baik.

Pengukuran variabel kepuasan pelanggan adalah scoring pada alternatif

jawaban dalam lembaran angket yang disebarkan kepada responden. Angket

yang digunakan adalah angket langsung tertutup, sehingga responden

tinggal memilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-

masing. Indikatornya adalah respon pelanggan terhadap evaluasi

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya diukur melalui

skala interval (baik, cukup, kurang).
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Definisi-definisi yang dikemukan diatas maka untuk lebih jelasnya maka

berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan definisi operasianal

variabel tentang variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala

Harga

(X1)

Persepsi dari sebuah

uang yang dibutuhkan

untuk mendapatkan

sejumlah kombinasi

dari

barang beserta

pelayanannya. (Rosvita,

2010:24)

a) Kewajaran harga

b) Keterjangkauan

harga

c) Perbandingan

harga

Interval

dengan

pendekatan

Rating

Scale

Lokasi

(X2)

Lokasi adalah tempat

untuk melaksanakan

suatu usaha dan

merupakan factor

krusial berhasil atau

tidaknya sebuah usaha

(Tjiptono, 2004)

a) Keamanan di

sekitar lokasi

bengkel

terjamin

b) Arus lalu lintas

menuju lokasi

c) Kondisi

lingkungan

nyaman

Interval

dengan

pendekatan

Rating

Scale

Promosi

(X3)

Menurut Rambat

Lupiyoadi (2006: 120)

promosi merupakan

salah satu variable

dalam bauran

pemasaran yang sangat

penting dilaksanakan

oleh perusahaan dalam

memasarkan produk.

a) Memasyarakat

b) Kemampuan

membujuk

c) Ekspresif

d) Tidak terhadap

orang tertentu

saja

e) efisien

Interval

dengan

pendekatan

Rating

Scale
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Variabel Definisi Indikator Skala

Kualitas

Produk

(X4)

Merupakan

karakteristik

yang terdapat dalam

produk yang dijual oleh

butik untuk memenuhi

kepuasan

pelanggan. Eva (Nani

Gorethi 2009: 37)

a. Mempunyai

daya tahan

b. Mempunyai

kekuatan

c. Barang yang

dihasilkan

sesuai standar

yang diharapkan

pelanggan

Interval

dengan

pendekatan

Rating

Scale

Kepuas

an

Pelangg

an (Y)

Kepuasan adalah

perasaan senang atau

kecewa seseorang yang

berasal dari

perbandingan kesannya

terhadap kinerja atau

hasil suatu produk dan

harapanharapannya.

(Kotler, 2000)

a. Tidak ada

komplain atau

keluhan

b. Pelanggan

memberikan

pujian setelah

melakukan

transaksi

c. Pelanggan

merasa Butik

Quinsha

Modista adalah

butik yang

bereputasi baik

Interval

dengan

pendekatan

Rating

Scale

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam Variabel Penelitian diperlukan kesesuaian antara alat ukur dengan apa

yang diukur serta diperlukan kecermatan dan kestabilan alat ukur sehingga benar-

benar realibel dan valid. Untuk mengukur variabel, peneliti menggunakan
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instrumen kuesioner untuk memperoleh data persepsi pelanggan tentang harga,

lokasi, promosi, keterampilan tenaga kerja dan kualitas produk.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

perkiraan (Sugiyono, 2006:142)

3.6.2 Kuesioner (Angket)

‘’Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

pribadinya, atau hal- hal yang ia  ketahui” (Arikonto, 2006: 151).

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan

mengenai suatu hal atau suatu bidang yang ditunjukkan untuk memperoleh

data berupa jawaban-jawaban dari responden. Dalam penelitian ini

kuesioner digunakan untuk mendapatkan informasi tentang harga (X1),

lokasi (X2), promosi (X3), dan kualitas produk (X4) terhadap kepuasan

pelanggan (Y).

Skala yang digunakan dalam pengukuran angket adalpenelitian ini adalah

menggunakan data yang berskala interval maka menggunakanah Rating

Scale yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

sesorang atau kelompok orang tentang fenonema sosial. Dalam penelitian,
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fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono,2009: 134).

3.7 Uji Persyaratan Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu

instrumen. Untuk menguji tingkat validitas digunakan rumus korelasi

product moment yaitu:

rxy =
∑ −(∑ )(∑ )∑ 2− (∑ )2 ∑ 2− (∑ )2

Keterangan:

rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y

N = jumlah responden/sampel∑ = Skor rata-rata dari X dan Y∑ = jumlah skor item X∑ = jumlah skor total (item) Y

Kriteria pengujian jika biaya pendidikan rhitung > rtabel dengan taraf

signifikansi 0,05 maka alat tersebut valid, begitu pula sebaliknya jika biaya

pendidikan rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak valid.(Suharsimi

Arikunto, 2006 : 170).
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Tabel 9. Hasil uji validitas variabel harga (X1)

No r hitung r table Ket
1 0.978 0.444 V
2 0.991 0.444 V
3 0.991 0.444 V
4 0.545 0.444 V
5 0.981 0.444 V
6 0.991 0.444 V

Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh data bahwa dari enam item

pernyatan secara keseluruhan memenuhi kriteria atau valid. Sehingga

instrument harga dapat digunakan untuk mengambil data penelitian.

Tabel 10. Hasil uji validitas variabel lokasi (X2)

No r hitung r tabel Ket
1 0.980 0.444 V
2 0.982 0.444 V
3 0.991 0.444 V
4 0.508 0.444 V
5 0.979 0.444 V
6 0.991 0.444 V
7 0.982 0.444 V
8 0.991 0.444 V
9 0.982 0.444 V
10 0.980 0.444 V
11 0.982 0.444 V
12 0.991 0.444 V
13 0.508 0.444 V

Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh data bahwa dari 15 item pernyatan

secara keseluruhan memenuhi kriteria atau valid. Sehingga instrument

lokasi dapat digunakan untuk mengambil data penelitian.
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Tabel 11. Hasil uji validitas variabel promosi (X3)

No r hitung r tabel Ket
1 0.888 0.444 V
2 0.927 0.444 V
3 0.868 0.444 V
4 0.406 0.444 D
5 0.942 0.444 V
6 0.923 0.444 V
7 0.912 0.444 V
8 0.925 0.444 V

Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh data bahwa dari 8 item pernyatan

secara keseluruhan ada 1 item yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid

diperbaiki. Sehingga instrument promosi dapat digunakan untuk mengambil

data penelitian.

Tabel 12. Hasil uji validitas variabel kualitas produk (X4)

No r hitung r table Ket
1 0.692 0.444 V

2 0.793 0.444 V

3 0.730 0.444 V

4 0.436 0.444 V

5 0.442 0.444 V
Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh data bahwa dari 5 item pernyatan

secara keseluruhan valid. Sehingga instrument kualitas produk dapat

digunakan untuk mengambil data penelitian.
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Tabel 13. Hasil uji validitas variabel Kepuasan Pelanggan (Y)

No r hitung r tabel Ket

1 0.987 0.444 V

2 0.987 0.444 V

3 0.974 0.444 V

4 0.976 0.444 V

5 0.987 0.444 V

6 -0.034 0.444 D

7 0.952 0.444 V

8 0.952 0.444 V
Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh data bahwa dari 8 item pernyatan

secara keseluruhan ada 1 yang tidak valid. Pernyataan yang tidak valid

diperbaiki. Sehingga instrument kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk

mengambil data penelitian.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini uji

reliabilitas menggunakan rumus Alpha, yaitu:

11= −1 1−∑
Keterangan:

r11 = Nilai Reliabilitas∑ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

= varians total

= jumlah item

(Riduan, 2006: 125)
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Kemudian untuk menginterprestasikan besarnya nilai korelasi adalah:

a. Antara 0,800 – 1,000        : Sangat tinggi

b. Antara 0,600 – 0,800        : Tinggi

c. Antara 0,400 – 0,600        : Sedang

d. Antara 0,200 – 0,400        : Rendah

e. Antara 0,000 – 0,200        : Sangat rendah

(Suharsimi Arikuto, 2008; 75)

Dengan kriteria pengujian rhitung > rtabel, dengan taraf signifikansi 0,05 maka

alat ukur tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat

ukur tersebut tidak reliabel.

Tabel 14. Hasil uji reliabilitas untuk variabel harga yaitu

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items

.965 6

Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil olah data hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa data

variable harga sebesar 0,965 termasuk kedalam kriteria reliabilitasnya

sangat tinggi.

Tabel 15. Hasil uji reliabilitas untuk variabel lokasi yaitu

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of Items

.986 13

Sumber: Olah Data 2017
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Berdasarkan hasil olah data hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa data

variable lokasi sebesar 0,986 termasuk kedalam kriteria reliabilitasnya

sangat tinggi.

Tabel 16. Hasil uji reliabilitas untuk variabel promosi yaitu

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.795 9

Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil olah data hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa data

variable promosi sebesar 0,795 termasuk kedalam kriteria reliabilitasnya

tinggi.

Tabel 17. Hasil uji reliabilitas untuk variabel kualitas produk yaitu

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items

.740 6

Sumber: Olah Data 2017

Berdasarkan hasil olah data hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa data

variable kualitas produk sebesar 0,740 termasuk kedalam kriteria

reliabilitasnya tinggi.

Tabel 18. Hasil uji reliabilitas untuk variabel kepuasan pelanggan yaitu

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.796 9

Sumber: Olah Data 2017
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Berdasarkan hasil olah data hasil uji reliabilitas diperoleh bahwa data

variable kepuasan pelanggan sebesar 0,796 termasuk kedalam kriteria

reliabilitasnya tinggi.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data penelitian yang

telah dilakukan. Untuk mengetahui apakah datanya normal, mendekati

normal atau tidak normal. Data yang normal atau mendekati normal

menandakan data dapat digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui

apakah datanya normal, mendekati normal atau tidak normal dapat dilihat

dengan beberapa cara:

a. Pada analisis grafik normal plot, bila grafik normal plot menunjukan data

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

maka dapat disimpulkan bahwa data model regresi linier berganda

memenuhi asumsi normalitas.

b. Pada uji statistik skewness dan kurtosis. Apabila Zskewness dan

Zkurtosis berada diantara -2 sampai +2, maka data dapat dikatakan

berdistribusi normal .

c. Pada uji Kolmogorof-Smirnof, apabila nilai signifant 2 tailed >0,05 maka

data dikatakan berdistribusi normal, apabila nilai signifant 2 tailed<0,05

maka data tidak berdistribusi normal.

Untuk menguji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov. Alasannya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov,
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karena datanya berbentuk interval yang disusun berdasarkan distribusi

frekuensi komulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval. Dalam uji

Kolmogorof-Smirnov diasumsikan bahwa distribusi variabel yang sedang

diuji mempunyai sebaran kontinue. Kelebihan menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov dibandingkan dengan uji normalitas yang lain adalah

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu

pengamat dengan pengamat yang lain. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov, sangat

tepat digunakan untuk uji normalitas pada penelitian ini. Rumus uji

Kolmogorov-Smirnov, adalah sebagai berikut.

Syarat Hipotesis yang digunakan :

H0 : Distribusi variabel mengikuti distribusi normal

H1 : Distribusi variabel tidak mengikuti distribusi normal

Statistik Uji yang digunakan := ( ) ( ) ; = 1,2,3…
Dimana :

Fo(Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis

dalam kondisi H0

Sn(Xi) = Distribusi frekuensi kumulatif dari pengamatan sebanyak n

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel

Kolmogorof Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan

keputusan dalam uji ini adalah:

Jika D ≤ D tabel maka Terima H0
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Jika D > D tabel maka Tolak H0

Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof

Smirnov Z, jika KSZ ≤ Zα maka Terima H0, demikian juga sebaliknya.

Dalam perhitungan menggunakan software komputer keputusan atas

hipotesis yang diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi

(Asymp.significance). Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari α maka

Tolak H0 demikian juga sebaliknya.

(Sugiyono, 2011:156-159).

3.8.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel

yangdiperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Uji

homogenitas disini menggunakan uji Levene Statistic. Untuk melakukan

pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut.

Ho : data populasi bervarians homogen

Ha : data populasi tidak bervarians homogen

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut.

Menggunakan nilai signfikansi.Apabila menggunakan ukuran ini harus

dibandingkan dengan tingat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena yang

ditetapkan sebesar 0,05 (5%), maka kriterianya yaitu:

1. Terima Ho, apabila nilai signifikansi > 0,05

2. Tolak Ho, apabila nilai signifikansi < 0,05 Sudarmanto (2005: 123).
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Untuk mencari homogenitas digunakan rumus Levene Statistik yaitu dapat

dirumuskan sebagai berikut:

Dimana:

n = jumlah observasi

k = banyaknya kelompok

ZU= YU-YT

YT = rata-rata dari kelompok ke i Zt = rata-rata kelompok dari Zi

Z = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zij Daerah kritis

Kriteria pengujian sebagai berikut.

Menggunakan nilai significancy. Apabila menggunakan ukuran ini harus

dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditentukan sebelumnya. Karena α

yang ditetapkan sebesar 0,05 (5 %), maka kriterianya yaitu.

1. Terima Ho apabila nilai significancy > 0,05

2. Tolak Ho apabila nilai significancy < 0,05

3.9 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Keliniearan Regresi

Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui apakah pola

regresi bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya berarti atau tidak.

Uji keberartian regresi linear multiple menggunakan statistik F dengan

rumus:
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F =
2晜2

Keterangan:

S2
reg = varians regresi

S2
sis = varians sisa

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

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

regresi liniear multiple menggunakan statistik F dengan rumus :

F =
22

Keterangan:

S2TC = varians tuna cocok

S2G   = varians galat

Dengan kriteria uji apabila Fh< Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi

linier.

Untuk mencari Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut :

Tabel 19. Analisis Varians Untuk Uji Regresi Linier
Sumber
Varians

Dk Jk KT Fhitung

Total N 2 2
Koefisien (a) 1 JK (a) JK (a)
Regresi (b/a)
Sisa

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

S2
reg = JK (b/a)

S2
sis = ( )−2

22
Tuna cocok
Galat

k-2
n-k

JK
(TC)
JK (G)

S2TC = ( )−2
S2G = ( )−

22
Keterangan:

JK = jumlah kuadrat

KT = kuadrat tengah

N = banyaknya responden
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Ni = banyaknya anggota

JK (T) = ∑ 晡2
JK (a)   = (∑ )2
JK (b/a) = b ∑ − (∑ ) (∑ )
JK (S)    = JK (T)  JK (a)  JK (b/a)

JK (G)    = ∑ ∑ 2 − (∑ )2
JK (TC)   = JK (S)  JK (G)

(Sudjana, 2002 : 330-332)

3.9.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Sudarmanto (2005: 136-138), uji asumsi tentang multikolinieritas

dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan

yang linier antara variabel bebas (independen) yang satu dengan variabel

bebas (independen) lainnya. Ada atau tidaknya korelasi antarvariabel

independen dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product

moment dari Pearson.

rxy =
∑ −(∑ )(∑ )∑ 2− (∑ )2 ∑ 2− (∑ )2

rumusan hipotesis yaitu:

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen.

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen.

Kriteria hipotesis yaitu:

Apabila rhitung < rtabel dengan dk = n dan alpha 0,05 = maka H0 ditolak

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima.
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3.9.3 Uji Autokorelasi

Menurut Sudarmanto (2005: 142-143), pengujian autokorelasi dimaksudkan

untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan atau

tidak. Adanya Autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai

varians tidak minimum dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan

memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau tidaknya autokorelasi dapat

dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Ukuran yang digunakan

untuk menyatakan ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai

statistik Durbin-Watson mendekati angka 2, maka dapat dinyatakan bahwa

data pengamatan tidak memiliki autokorelasi.

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS dari persamaan yang akan diuji dan

hitung statistik d dengan menggunakan persamaan:

d =∑ ( − −1)22 / ∑ 21
2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian

lihat tabel statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d

yaitu nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, d1

3. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada

autokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif:

H0 :  ≤ 0 (tidak ada otokorelasi positif)

Ha : < 0 (ada otokorelasi positif)

Mengambil keputusan yang tepat :

Jika d<dL, tolak H0

Jika d > dU, tidak menolak H0
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Jika dL ≤ d ≤ dU, tidak tersimpulkan

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama,

uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama diatas

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada

autokorelasi.

H0 :  = 0

H0 :  = 0

Aturan keputusan yang tepat adalah:

Apabila d<dL menolak H0

Apabila d > 4  dL menolak H0

Apabila 4  d>d tidak menolak H0

Apabila yang lainnya tidak tersimpulkan

Rumus hipotesis yaitu:

H0 : tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadinya adanya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria:

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki otokorelasi.

(Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto 143).



64

3.9.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sudarmanto (2005: 147-148), uji heteroskedastisitas dilakukan

untuk mengetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak sama

untuk semua pengamatan. Pengamatan yang digunakan untuk mendeteksi

ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank korelasi dari Spearman.

Koefisien korelasi rank dari Spearman didefinisikan sebagai berikut:

rs = 1  6
∑ 22− 1

dimana d1 = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik

yang berbeda dari individu atau fenomena ke i.n = banyaknya individu atau

fenomena yang diberikan rank.

Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi

heteroskedastisitas sebagai berikut: asumsikan

Yi = o + 1Xi+ ui

Langkah I. Cocokan regresi terhadap data mengenai Y dan X atau

dapatkan residual ei.

Langkah II. Dengan mengabaikan tanda ei, yaitu dengan mengambil

nilai mutlaknya ei, meranking baik biaya pendidikan mutlak ei dan Xi sesuai

dengan urutan yang meningkat atau menurun dan menghitung koefisien

rank korelasi Spearman

rs = 1  6
∑ 22− 1
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Langkah III. Dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi

populasi Ps adalah 0 dan N>8 tingkat penting (signifikan) dari rs yang

disemepel depan diuji dengan pengujian t sebagai berikut:

t = √ −21− 2 dengan derajat kebebasan = N-2

Hipotesis:

H0: Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya

H1: Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residualnya.

Jika nilai t yang dihitung melebihi nilai tkritis, kita bisa menerima hipotesis

adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model

regresi meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan

tiap variabel X secara terpisahdan dapat diuji untuk tingkat penting secara

statistik dengan pengujian t. (Gujarati dalam Sudarmanto, 2005 : 143).

3.10 Teknik Pengujian Hipotesis

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

dan juga mengukur hubungan antara X dan Y digunakan analisis regresi.

3.10.1 Regresi Linier Sederhana

Untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam

penelitian ini digunakan statistik dengan model regresi liner sederhana,

yaitu :

= a + Bx
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Keterangan :

α =
(∑ ) ∑ 2 −(∑ )(∑ )∑ 2−(∑ )2

b =
∑ −(∑ )(∑ )∑ 2−(∑ )2

= Subyek dalam variabel yang diprediksikan

a = Nilai intercept (konstanta) biaya pendidikan Y jika X = 0

b = Koefisien arah regresi penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan

nilai peningkatan atau penurunan variabel Y

X = Subyek pada variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu

(Sugiono, 2007:204-207)

Setelah menguji hipotesis regresi linier sederhana dilanjutkan dengan uji

signifikan dengan rumus uji t sebagai berikut :

Keterangan :

t0 = Nilai teoritis observasi

B = Koefisien arah regresi linier

Sb = Standar Deviasi

Dengan kriteria uji adalah “Tolak H0 dengan alternatif Ha diterima jika

ℎ > dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2”
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3.10.2 Regresi Linier Multipel

Untuk pengujian hipotesis keenam menggunakan regresi linier multipel,

yaitu :

= a + 1 1 + 2 2 + 3 3
Keterangan :

= Nilai ramalan untuk variabel Y

a = Nilai intercept (konstanta) Y bila X = 0

b = Koefisien arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka

peningkatan atau penurunan variabel independen yang didasarkan pada

variabel. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X = Variabel bebas

Kemudian untuk menguji signifikan simultan dilakukan uji F dengan rumus

ℎ = //( − −1)
Keterangan :

JK (reg) = 1 ∑ 1 + 2 ∑ 2 + 3 ∑ 3
JK (sis) = ∑Y2 − JK(reg)
n = banyaknya responden

k = banyaknya kelompok

dengan Ft = Fα (k : n – k – 1)

Keterangan :

α = Tingkat signifikansi

k = Banyaknya kelompok

n = Banyaknya responden
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Dengan kriteria uji adalah “Tolak H0 jika ℎ > dan Ha diterima,

demikian pula sebaliknya, untuk dk pembilang = k dan dk penyebut =

(n-k-1) dengan taraf signifikan 0,05.



 
 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan persepsi konsumen tentang harga 

terhadap kepuasan pelanggan di Butik Quinsha Modiste Tahun 2017. Jika 

persepsi konsumen tentang harga positif maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat. Sebaliknya, jika persepsi konsumen tentang harga negatif maka 

kepuasan pelanggan akan rendah. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan lokasi terhadap kepuasan pelanggan 

di Butik Quinsha Modiste Tahun 2017. Jika lokasi dekat maka kepuasan 

pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika lokasi jauh maka kepuasan 

pelanggan akan rendah. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan promosi terhadap kepuasan 

pelanggan di Butik Quinsha Modiste Tahun 2017.  Jika promosi menarik 

maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika promosi 

negatif maka kepuasan pelanggan juga akan rendah. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan kualitas produk terhadap kepuasan 

pelanggan di Butik Quinsha Modiste Tahun 2017.  Jika kualitas produk baik 
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maka kepuasan pelanggan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kualitas 

produk buruk maka kepuasan pelanggan juga akan rendah. 

5. Ada pengaruh yang positif dan signifikan persepsi konsumen tentang harga, 

lokasi, promosi, dan kualitas produk terhadap hasil kepuasan pelanggan di 

Butik Quinsha Modiste Tahun 2017. Jika persepsi konsumen tentang harga, 

lokasi, promosi, dan kualitas produk baik maka kepuasan pelanggan akan 

meningkat. Sebaliknya, jika persepsi konsumen tentang harga, lokasi, 

promosi, dan kualitas produk buruk maka kepuasan pelanggan akan rendah. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi siswa tentang harga, lokasi, promosi 

terhadap hasil kepuasan pelanggan di Butik Quinsha Modiste Tahun 2017, maka 

peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Butik Quinsha Modiste hendaknya memperhatikan harga secara baik. Harga 

yang sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen akan meningkatkan 

daya beli. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Butik Quinsha Modiste hendaknya menempatkan lokasi yang lebih dekat 

dengan jangkauan konsumen. Sehingga konsumen atau pelanggan lebih 

mudah untuk berkunjung ke Butik Quinsha Modiste. Sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

3. Butik Quinsha Modiste hendaknya meningkatkan promosi menjadi lebih baik 

lagi.Promosi akan menunjang tercapainya target penjualan Butik Quinsha 

Modiste. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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4. Butik Quinsha Modiste hendaknya meningkatkan kualitas produk lebih baik 

lagi. Kualitas produk yang baik membuat konsumen percaya terhadap Butik 

Quinsha Modiste. Sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. 

5. Peneliti menyadari masih ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam 

penelitian ini baik secara redaksional, metode penelitian ataupun substansial. 

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai 

langkah perbaikan untuk penulis dalam menyusun karya ilmiah atau laporan 

lain dimasa-masa mendatang. 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Hajjaj, Yusuf Abu.2010. Kreatif atau Mati. Al Jadid: Surakarta  

Agung, Iskandar, Dr. 2010. Meningkatkan Kreativitas Pembelajaran Bagi Guru. 

Bestari: Jakarta Timur 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Pengelolaan Kelas dan Siswa Pendekatan Praktek. 

Rineka Cipta: Jakarta 

Arikunto, Suharsimi.2007. Manajemen Penelitian. PT. Rineka Cipta: Jakarta. 

Caturria, Novita. 2010. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru 

Dalam Mengelola Kelas dan Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas VIII Semester Genap 

SMP Negeri 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

Pelajaran 2009/2010. Skripsi. Universitas Lampung. 

 

Darmadi, Hamid,    2009. Kemampuan Dasar Mengajar. Alfabeta: Bandung 

Dimyati & Mudjiyono. 2009. Belajar dan Pembelajaran. PT. Rineka Cipta: 

Jakarta. 

Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2002. Strategi Belajar Mengajar: PT. 

Rineka Cipta. Jakarta. 

Fathurrohman, Pupuh dkk.2010. Strategi Belajar Mengajar. Refika Aditama: 

Bandung 

Hamalik, Oemar.2008.Proses Belajar Mengajar. Bumi Aksara: Bandung 

Komputer, Wahana.2006.10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS 

14. Andi:Yogjakarta 

Nazir, Moh, Ph.D.2003. Metode Penelitian.Ghalia Indonesia: Jakarta 



Permata, Indah Sari.2009. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan 

Mengajar Guru, Pemanfaatan Media Pembelajaran, dan Lingkungan 

Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi/ Akuntansi Siswa Kelas 

XI IPS Semester Ganjil SMA Negeri 1 Pagelaran Tahun Pelajaran 

2008/2009.Skripsi.Universitas Lampung. 

 

Priyatno, Duwi. 2008. 5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17. Andi: 

Yogjakarta 

Riduan. 2005. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Penerbit Bumi Aksara. 

Jakarta. 

Rohani, Ahmad.2004. Pengelolaan Pengajaran. Rineka Cipta : Jakarta 

Rusman, Teddy. 2011. Aplikasi Statistik Penelitian Dengan SPSS. Bandar 

Lampung 

Sudarmanto, R. Gunawan. 2005. Analisis Regresi Linier Ganda Dengan SPSS. 

Graha Ilmu: Yogyakarta 

Sudjana, 2005. Metode Statistik.Bandung: Tarsito 

Sunaryo. 2009. Strategi Belajar Mengajar. IKIP Malang : Malang 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta : Bandung 

Sukardi. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bumi Aksara : Jakarta 

Slameto, 2008. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

Threysa, Lady. 2005. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru 

Ekonomi/ Akuntansi Dalam Mengelola Kelas, Memberikan Variasi 

Mengajar, dan Menjelaskan Pelajaran Terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi/Akuntansi Siswa Kelas XI Semester Ganjil SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2004/2005. 

Skripsi. Universitas Lampung. 

 


	1. JUDUL DEPAN-1.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3. JUDUL DALAM-1.pdf
	4. PERSETUJUAN.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. MOTTO.pdf
	9. PERSEMBAHAN.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR GAMBAR.pdf
	13. DAFTAR TABEL.pdf
	14. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	BAB 1 .pdf
	BAB 2 .pdf
	BAB 3 .pdf
	BAB 5 .pdf
	DAFTAR PUSTAKA,-1.pdf

