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ABSTRAK 
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Oleh 

Della Agusta FS 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh customer delight dan 

promosi penjualan terhadap keputusan pembelian melalui loyalitas konsumen 

pada Fitrinofane Swalayan Kedaton Bandar Lampung. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto 

dan survey. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 494 konsumen. Sampel yang 

diperoleh adalah 83 konsumen dan teknik pengambilan sampel yaitu non 

probability sampling dengan purposive sampling.Hasil penelitian ini 

menunjukkan, terdapat pengaruh : 1. Antara customer delight terhadap keputusan 

pembelian, 2. Antara promosi penjualan terhadap keputusan pembelian, 3. 

Hubungan antara customer delight dengan promosi penjualan, 4. Antara customer 

delight terhadap loyalitas konsumen, 5. Antara promosi penjualan terhadap 

loyalitas konsumen, 6. Antara keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen, 

7. Antara customer delight terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan 

pembelian, 8. Antara pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas konsumen 

melalui keputusan pembelian, 9. Antara customer delight dan promosi penjualan 

terhadap loyalitas konsumen, 10. Antara customer delight, dan promosi penjualan 

serta keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen. 

Kata Kunci : customer delight, promosi penjualan, keputusan pembelian dan 

loyalitas konsumen. 
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemasaran merupakan aspek yang sangat penting bagi semua perusahaan yang

tetap ingin bertahan dalam menciptakan keunggulan kompetitif secara

berkesinambungan. Semakin tumbuh dan berkembangnya perusahaan dengan

industri sejenis juga mengakibatkan persaingan dalam dunia perdagangan

semakin ketat. Salah satu industri yang sangat berkembang saat ini adalah

industri ritel yang semakin hari persaingannya semakin kompetitif.

Perkembangan bisnis ritel berkembang pesat dengan ditandainya sebuah

konsep bisnis tradisional menjadi sebuah bisnis yang berkonsep modern.

Perusahaan mulai membenahi sistem dan konsep pertokoan mereka menjadi

modern dan menarik supaya konsumen menjadi tertarik datang dan membeli

produk-produk yang mereka tawarkan.

Menjamurnya industri ritel saat ini membuat masyarakat memiliki banyak

alternatif pilihan sarana perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Ma’ruf (2005:7) ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa

kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga.

Berbagai macam kebutuhan pokok & rumah tangga hampir semuanya tersedia

pada setiap gerai ritel khususnya di kota Bandar Lampung. Ritel yang berhasil
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harus memenuhi kebutuhan konsumen pada segmen pasar yang dilayani

secara lebih baik daripada yang dilakukan pesaing. Persaingan bisnis ritel

tersebut memberikan dampak dari keputusan pembelian untuk mencapai

kesenangan dan loyalitas konsumen.

Keputusan pembelian adalah suatu keputusan yang diambil oleh seorang calon

konsumen menyangkut kepastian akan membeli atau tidak. Saat proses

keputusan pembelian, konsumen mempertimbangkan beberapa faktor seperti

keragaman atau pilihan produk yang tersedia, fasilitas yang disediakan untuk

mendukung kenyamanan dalam berbelanja, dan berbagai promosi dan

pelayanan lainnya. Sehingga manajemen perusahaan dituntut untuk dapat

mengimplementasikan strategi pemasaran yang mampu mempertahankan dan

meningkatkan kesenangan konsumen (customer delight) yang pada akhirnya

dapat tercipta loyalitas atau kesetiaan yang tinggi dari konsumen terhadap

perusahaan.

Loyalitas konsumen adalah terciptanya kepercayaan dan komitmen para

konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Keadaan tersebut sangat

menguntungkan bagi pihak peritel, sebab konsumen yang sudah loyal dengan

sebuah produk atau jasa akan melakukan pembelian secara rutin.

Kepuasan konsumen (customer satisfaction) ternyata tidak mampu membuat

“patron pembelian ulang” (Kwong dan Yau 2002). Kepuasan saja tidak cukup,

karena konsumen yang puas tidak menjamin bahwa konsumen tersebut loyal.

Dewasa ini, para peneliti di bidang kualitas jasa menyatakan bahwa terdapat

tingkatan di atas kepuasan yang memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku
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konsumen. Mereka menemukan customization quality menjadi sangat penting

di dalam produk jasa (Anderson, Fornell, and Rust dalam Oliver, et, al.,1997).

Tingkatan ini disebut customer delight. Konsumen yang benar-benar merasa

puas akan menimbulkan rasa kesenangan, sehingga konsumen akan lebih setia

kepada perusahaan, hal ini yang mendorong customer delight.

Customer delight adalah reaksi konsumen ketika mereka menerima pelayanan

atau produk yang memberikan nilai melebihi harapan mereka (Mascarenhas,

et.al, 2004). Untuk menciptakan delight (kesenangan) perusahaan harus

mengerti keinginan konsumen, memberi lebih apa yang diinginkan konsumen

dan membuat setiap momen dari aspek dalam hubungan ini menjadi suatu

pengalaman belanja yang menyenangkan. Menurut Raharso (2005),

kesenangan konsumen (customer delight) akan dapat diraih bila perusahaan

bersikap justice (adil), esteem (menghargai) dan memberikan finishing touch

(sentuhan akhir).

Raharso (2005) mereplika variabel delight yang diusulkan Kwong dan You

(2002) menggunakan analisis faktor dan menghasilkan tiga variabel utama

dari customer delight yaitu justice (keadilan), esteem (menghargai) merupakan

gabungan dari esteem (menghargai) dan security (keamanan), dan finishing

touch (sentuhan akhir) merupakan gabungan antara trust (kepercayaan) dan

variety (keanekaragaman). Pada penelitian ini menggunakan ketiga variabel

yang telah direplika oleh Raharso (2005), yaitu :

1. Justice (X1) adalah kejujuran atau keterbukaan perusahaan dalam

bertransaksi dengan konsumen, yaitu dengan memberikan apa yang
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menjadi hak konsumen, sehingga konsumen merasa diperlakukan dengan

adil.

2. Esteem (X2) adalah perlakuan khusus yang diberikan perusahaan kepada

konsumen, sehingga konsumen merasa dihargai atau diperdulikan.

3. Finishing touch (X3) adalah merupakan pemulihan jasa (service

recovery) sebagai ungkapan terimakasih dan tanggung jawab yang

diberikan perusahaan kepada konsumennya pada akhir transaksi.

Untuk mempertahankan konsumen, selain harus memperhatikan kesenangan

konsumen (customer delight), perusahaan ritel juga harus melakukan promosi

penjualan. Promosi penjualan adalah bagian dari bauran promosi. Promosi

penjualan merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen

pemasaran dan sering dikatakan sebagai proses berlanjut. Promosi penjualan

membuat konsumen yang sebelumnya tidak tertarik untuk membeli suatu

produk akan menjadi tertarik dan mencoba produk sehingga konsumen

melakukan pembelian.

Menurut Tjiptono (2000: 219), pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk
komunikasi pemasaran. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi
pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,
mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada
produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.

Tujuan promosi penjualan adalah memberikan informasi yang memperkuat

kesadaran dan pengetahuan konsumen tentang produk yang dipasarkan,

mendorong terjadinya peningkatan permintaan produk dan menambah

keuntungan bagi perusahaan. Selain itu promosi penjualan juga berfungsi

untuk mempengaruhi sikap dan kesukaan konsumen dalam memilih produk
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serta untuk memotivasi konsumen untuk mengambil tindakan positif yaitu

melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan.

Menurut Kotler dan Armstrong dalam dalam buku Manajemen Pemasaran alih
bahasa Hendra Teguh (2002: 644), jenis-jenis alat promosi penjualan adalah :

1. Sample (Product Sampling)
2. Kupon/Nota
3. Hadiah
4. Kupon Berhadiah
5. Undian/Kontes
6. Rabat (Cash Refund)
7. Peragaan (Display)

Salah satu perusahaan ritel modern yang terdapat di Bandar Lampung adalah

Fitrinofane Swalayan Kedaton yang masuk dalam kategori minimarket.

Fitrinofane Swalayan Kedaton yang beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar

Alam No 103, Gedong Meneng, Kedaton, Bandar Lampung bergerak di

industri ritel yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti sembako,

makanan, minuman, pakaian, sepatu, perlengkapan kecantikan, perlengkapan

bayi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Fitrinofane swalayan saat ini telah

memiliki 3 gerai ritel yang tersebar di Bandar Lampung.

Fitrinofane Swalayan Kedaton berusaha menjaga kualitas dan melayani

konsumen dengan pelayanan terbaik agar konsumen tetap setia. Fitrinofane

swalayan juga senantiasa memberikan nilai tambah dan menyenangkan

konsumennya melalui promosi dan berbagai program yang menarik agar

konsumen loyal. Namun sayangnya promosi yang diberikan oleh Fitrinofane

swalayan Kedaton masih tergolong rendah. Fitrinofane swalayan Kedaton

kurang memanfaatkan media promosi periklanan dan alat-alat promosi

penjualan seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong.
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Tabel 1.1 Tabel Promosi Penjualan Fitrinofane Kedaton
Alat Promosi

Penjualan
Sudah

Dilakukan
Belum

Dilakukan
Sample (Product
Sampling)



Kupon/Nota X

Hadiah X
Kupon Berhadiah X
Undian/Kontes X
Rabat (Cash Refund) X
Peragaan (Display) 

Sumber : Fitrinofane Swalayan Kedaton 2017

Untuk menciptakan kesenangan konsumen (customer delight), yang dilakukan

Fitrinofane Kedaton adalah sebagai berikut :

1. Justice (Keadilan)

Sikap justice yang diberikan Fitrinofane Swalayan Kedaton kepada

konsumen adalah dengan memberikan transaksi yang adil, seperti :

a. Fitrinofane Swalayan Kedaton memberikan informasi yang jelas dan

benar tentang produk makanan yang tidak tahan lama, kue basah, dan

buah-buahan. Fitrinofane Swalayan Kedaton memberikan informasi

mengenai nama barang, ukuran dan tanggal kadaluwarsa. Namun

informasi mengenai harga produk masih kurang jelas. Beberapa produk

masih ada yang harganya belum tercantum.

b. Kualitas barang di Fitrinofane Swalayan Kedaton secara keseluruhan

sudah terjamin. Yoo (dalam Utami, 2010) kualitas produk ditentukan

oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya

tahan, ketergantungan dengan produk lain, kesesuaian, kenyamanan

wujud (warna, bentuk pembungkus dsb) dan harga yang ditentukan oleh

biaya produk. Hal tersebut dapat dilihat dari produk-produk yang
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disediakan oleh Fitrinofane Swalayan Kedaton. Jadi bila suatu produk

telah dapat menjalankan fungsi-fungsi-nya dapat dikatakan sebagai

produk yang memiliki kualitas yang baik dan terjamin.

c. Fitrinofane Swalayan Kedaton memberikan harga yang bersaing kepada

konsumen. Penetapan harga rendah yang diberikan oleh Fitrinofane

Swalayan Kedaton kepada konsumennya dapat dilihat pada tabel

dibawah ini, yang menyajikan beberapa contoh barang kebutuhan pokok

yang memiliki kesamaan merek dengan pesaingnya :

Tabel 1.2 Tabel Perbandingan Harga Bulan Desember 2017

Nama Barang Harga (Rp)

Indomaret Alfamaret Fitrinofane Surya
Beras Topi
Koki (5kg)

64.700 65.000 64.600 65.500

Minyak
Bimoli (2L)

26.400 27.500 26.400 26.400

Gulaku (1kg) 13.500 13.500 13.250 13.300
Susu Kaleng
Frissian Flag

13.450 13.900 13.400 13.450

Indomie
Goreng

2.300 2.400 2.250 2.250

Sumber : Minimarket daerah Gedung Meneng (Indomaret, Alfamaret
Fitrinofane & Surya)

2. Esteem (Menghargai)

Sikap esteem yang diberikan Fitrinofane Swalayan Kedaton kepada

konsumen adalah dengan memberikan perlakuan khusus, seperti :

a. Karyawan Fitrinofane Swalayan Kedaton selalu peduli kepada

konsumen terutama dalam menanggapi keluhan konsumen. Akan tetapi,

dalam masalah penyampaian keluhan, konsumen hanya dapat

menyampaikan keluhannya secara langsung kepada karyawan
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dikarenakan belum tersedianya kotak saran di Fitrinofane Swalayan

Kedaton.

b. Karyawan Fitrinofane Swalayan Kedaton dituntut untuk selalu ramah

kepada para konsumen dengan menerapkan budaya 5S (senyum, sapa,

salam, sopan dan santun) tanpa adanya peraturan tertulis.  Hal tersebut

belum dilakukan oleh seluruh karyawan Fitrinofane Swalayan Kedaton,

masih ada karyawan yang kurang ramah dalam menanggapi konsumen,

sehingga menjadi kelemahan bagi Fitrinofane Swalayan Kedaton apalagi

dibandingkan dengan pesaingnya.

c. Suasana toko Fitrinofane Swalayan Kedaton sudah cukup baik, namun

kurang kondusif untuk konsumen berbelanja. Menurut Levy and Weitz

(2009:530) elemen-elemen yang ada di dalam suasana toko adalah

komunikasi visual, pencahayaan, warna, musik dan aroma.

Tabel 1.3 Suasana Toko Fitrinofane Swalayan Kedaton
Elemen-Elemen
Suasana Toko

Keterangan

Komunikasi
visual

Komunikasi visual yaitu berupa papan tanda
nama toko. Fitrinofane Swalayan Kedaton
memiliki papan tanda nama toko yang cukup
besar terletak di bagian atas toko. Namun papan
tanda nama toko Fitrinofane Swalayan Kedaton
sudah terlihat usang dan kurang menarik bagi
konsumen.

Pencahayaan Sistem pencahayaan yang bagus membantu
menciptakan ketertarikan pada toko.
Pencahayaan di Fitrinofane Swalayan Kedaton
menggunakan lampu berwarna putih yang cukup
terang. Tetapi ada di beberapa bagian toko yang
pencahayaannya redup seperti di bagian
pakaian..

Warna Penggunaan warna yang kreatif bisa
meningkatkan kesan ritel dan membantu
menciptakan suasana hati konsumen. Dinding
Fitrinofane Swalayan Kedaton dominan
berwarna cream dan putih, tidak ada design
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Tabel 1.3 lanjutan
yang kreatif dan menarik sehingga terlihat
membosankan bagi konsumen.

Musik Musik memiliki dampak yang besar pada emosi
dan keputusan pembelian konsumen. Di dalam
toko Fitrinofane Kedaton disetel musik yang
sedang trend sehingga konsumen merasa terhibur.

Aroma Toko yang menggunakan wangi-wangian bisa
meningkatkan pengalaman berbelanja subjektif
pelanggan dengan membuat mereka merasa
menghabiskan sedikit waktu untuk melihat barang
atau menunggu tenaga penjualan atau antrean di
kasir (Utami, 2006:241). Namun di Fitrinofane
Swalayan Kedaton tidak terdapat pengharum
ruangan di dalam gerainya.

Sumber : Observasi penelitian pendahuluan Fitrinofane Swalayan
Kedaton bulan Januari 2018

3. Finishing Touch

a. Sebagai ungkapan terimakasih kepada konsumen yang telah setia

berbelanja, Fitrinofane Swalayan Kedaton memberikan poin belanja

kepada konsumen yang memiliki kartu member Fitrinofane. Kartu

member Fitrinofane Swalayan sudah dikeluarkan oleh Fitrinofane

Swalayan Kedaton dari tahun 2013 hingga sekarang. Fitrinofane

Swalayan Kedaton memberikan poin belanja kepada konsumen yang

dapat menunjukkan kartu member Fitrinofane kepada kasir saat

melakukan transaksi pembayaran. Setiap berbelanja Rp 20.000,00

konsumen mendapatkan 1 poin dan berlaku kelipatan. Poin tersebut

dapat ditukarkan dengan hadiah seperti piring, gelas, payung, kipas

angin, dan hadiah lainnya dengan ketentuan jumlah poin tertentu.
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Tabel 1.4 Jumlah Konsumen Yang Memiliki Kartu Member
Fitrinofane Swalayan Kedaton

Konsumen Jumlah

Konsumen yang memiliki kartu member
Fitrinofane Swalayan Kedaton dan masih aktif 178
Konsumen yang memiliki kartu member
Fitrinofane Swalayan Kedaton dan sudah tidak
aktif

316

Total 494

Sumber : Fitrinofane Swalayan Kedaton 2017

Tabel 1.4 menunjukan bahwa jumlah konsumen yang memiliki kartu

member Fitrinofane Swalayan Kedaton yang masih aktif sebanyak 178

konsumen dan jumlah konsumen yang memiliki kartu member

Fitrinofane Swalayan Kedaton tetapi sudah tidak aktif sebanyak 316

konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak konsumen

Fitrinofane Swalayan Kedaton yang memiliki kartu member tetapi tidak

aktif daripada konsumen yang memiliki kartu member dan masih aktif.

b. Karyawan Fitrinofane Swalayan Kedaton melakukan transaksi

pembayaran kepada konsumen secara akurat dengan bantuan komputer,

sehingga konsumen dapat melakukan pembayaran pada kasir dengan

cepat dan teliti.

Naik turunnya hasil penjualan selalu terjadi dalam suatu kegiatan

perdagangan, seperti dalam Tabel 1.5, membuat Fitrinofane Swalayan

Kedaton untuk terus mengevaluasi dan semakin tertantang untuk memberikan

kualitas produk maupun kualitas pelayanan yang terbaik untuk dapat

meningkatkan loyalitas konsumen bahkan diharapkan dapat menarik

konsumen yang baru.Berikut ini adalah gambaran realisasi penjualan dan
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target penjualan yang ditetapkan oleh Fitrinofane Swalayan Kedaton bulan

Januari sampai November 2017.

Tabel 1.5 Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Transaksi
Fitrinofane Swalayan Kedaton Bulan Januari-November 2017

Tahun Bulan Target
(kali)

Realisasi
(kali)

Pencapaian
(%)

2017 Januari 15.500 15.283 98,6
Februari 16. 800 15.250 90,7
Maret 16.000 16.535 103,3
April 17.000 16.785 98,7
Mei 16.500 14.475 87,7
Juni 15.000 15.265 100,1
Juli 15.500 17.435 112,4

Agustus 18.000 20.695 115
September 20.000 19.115 95,5
Oktober 19.000 17.575 92,5

November 16.000 12.885 80,5
Rata-Rata 97,72

Sumber: Kepala Toko Fitrinofane Swalayan Kedaton

Salah satu cara meningkatkan penjualan perusahaan adalah dengan

mempertahankan konsumen, oleh karena itu konsumen harus diberikan rasa

nyaman dan senang (delight) agar konsumen dapat tetap bertahan dan

menjadi konsumen yang loyal.

Customer delight (kesenangan konsumen) dan promosi penjualan yang

diberikan perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap loyalitas konsumen

melalui keputusan pembelian konsumen sehingga perusahaan dapat bersaing

dengan para kompetitornya.

Peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat

diketahui bagaimana pengaruh customer delight (kesenangan konsumen) dan



12

promosi penjualan melalui loyalitas konsumen konsumen terhadap keputusan

pembelian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Kesenangan Konsumen (Customer

Delight) dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian melalui

Loyalitas Konsumen pada Fitrinofane Swalayan Kedaton”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Lokasi Fitrinofane Swalayan Kedaton kurang optimal karena kestrategisan

lokasi yang dekat dengan minimarket lain.

2. Rendahnya promosi penjualan yang diterapkan oleh Fitrinofane Swalayan

Kedaton.

3. Tidak tersedianya katalog promosi barang.

4. Penetapan harga jual barang di Fitrinofane Swalayan Kedaton dinilai masih

kurang terjangkau oleh beberapa konsumen.

5. Suasana toko Fitrinofane Swalayan Kedaton kurang kondusif untuk

konsumen berbelanja.

6. Kurang lengkapnya informasi harga barang.

7. Pelayanan yang diberikan oleh karyawan Fitrinofane Swalayan Kedaton

dinilai masih kurang oleh beberapa konsumen.

8. Kesenangan konsumen Fitrinofane Swalayan Kedaton masih perlu

ditingkatkan
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9. Banyaknya konsumen ragu dalam memilih keputusan pembelian di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

10. Loyalitas konsumen Fitrinofane Swalayan Kedaton masih tergolong

rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah

dipaparkan, maka penelitian ini dibatasi pada aspek Kesenangan Konsumen

(Customer Delight) (X1) dan Promosi Penjualan (X2) terhadap Keputusan

Pembelian Konsumen (Y) melalui Loyalitas Konsumen (Z) di Fitrinofane

Swalayan Kedaton Tahun 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap loyalitas konsumen

di Fitrinofane Swalayan Kedaton?

2. Apakah ada pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas konsumen di

Fitrinofane Swalayan Kedaton?

3. Apakah ada hubungan antara kesenangan konsumen dengan promosi

penjualan di Fitrinofane Swalayan Kedaton?

4. Apakah ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan pembelian

konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton?

5. Apakah ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian

konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton?
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6. Apakah ada pengaruh loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di

Fitrinofane Swalayan Kedaton?

7. Apakah ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan pembelian

melalui loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton?

8. Apakah ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian

melalui loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton?

9. Apakah ada pengaruh kesenangan konsumen dan promosi penjualan

terhadap loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton?

10. Apakah ada pengaruh kesenangan konsumen, dan promosi penjualan serta

loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di Fitrinofane Swalayan

Kedaton?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesenangan konsumen terhadap loyalitas

konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas

konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

3. Untuk mengetahui hubungan antara kesenangan konsumen dengan promosi

penjualan di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

4. Untuk mengetahui pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan

pembelian di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

5. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian di Fitrinofane Swalayan Kedaton.
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6. Untuk mengetahui pengaruh loyalitas konsumen terhadap keputusan

pembelian di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

7. Untuk mengetahui pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan

pembelian melalui loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

8. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian melalui loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

9. Untuk mengetahui pengaruh kesenangan konsumen dan promosi penjualan

terhadap loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

10. Untuk mengetahui pengaruh kesenangan konsumen, dan promosi

penjualan serta loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun

teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dihrapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu

dimasa depan, khususnya bidang ilmu manajemen pemasaran, yang secara

lebih khusus menyajikan wawasan tentang penelitian kesenangan

konsumen (customer delight) dan promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian melalui loyalitas konsumen.
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2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan

pertimbangan dalam usaha kemajuan perusahaan terutama yang

berhubungan dengan kesenangan konsumen (customer delight) dan

promosi penjualan serta loyalitas konsumen terhadap keputusan

pembelian.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam

wawasan peneliti dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya

mengenai kesenangan konsumen (customer delight) dan promosi

penjualan serta loyalitas konsumen yang mempengaruhi keputusan

pembelian.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang

dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa

yang akan datang.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu.

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini yang menjadi ruang lingkup subjek penelitian ini adalah

konsumen.
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2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kesenangan konsumen (customer delight) (X1),

promosi penjualan (X2), keputusan pembelian (Y) dan loyalitas konsumen

(Z).

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan

di Fitrinofane Swalayan cabang Kedaton Bandar Lampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 2017/2018.

5. Disiplin Ilmu

Disiplin ilmu terkait dengan penelitian ini adalah manajemen pemasaran.



II.TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Bauran Pemasaran

Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut bauran

pemasaran (marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam

mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang

ditawarkan oleh perusahaan.

Bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler dan Armstrong

(2011:81) memiliki empat komponen penting yaitu:

1. Produk (Product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada

pasar untuk mendapatkan perhatian, akuisisi, penggunaan, atau

konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk

adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di suatu pasar sasaran dimana

kemampuannya memberikan manfaat dan kepuasan termasuk benda,

jasa, organisasi, tempat, orang, dan ide.

2. Harga (Price) adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau

jasa. Harga merupakan elemen pemasaran yang menghasilkan

pendapatan dan dapat berubah secara fleksibel
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3. Distribusi (Place) merupakan aktivitas yang dijalankan perusahaan

untuk mendistribusikan produknya kepada konsumen sehingga produk

dapat diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat. Perantara pemasaran

digunakan oleh sebagian besar produsen dalam memasarkan produk,

khusunya produk berupa barang.

4. Promosi (Promotion) adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh

perusahaan untuk menginformasikan dan membujuk pasar mengenai

suatu produk (barang atau jasa). Strategi yang dapat dilakukan oleh

perusahaan untuk mengkomunikasikan produk adalah dengan

menggunakan strategi bauran promosi (Promotion Mix) yang terdiri

dari empat komponen uatama yaitu periklanan (Advertising), promosi

penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public relation)

dan penjualan perseorangan (personal selling).

2. Bauran Promosi

Perusahaan dalam hal mengungkapkan kebijaksanaan promosi perlu

memperhatikan kegiatan kegiatan promosi yang perlu dipertimbangkan

agar diperoleh suatu kebijaksanaan yang objektif.

Menurut Tjiptono (2008: 222) bentuk-bentuk promosi memiliki fungsi

yang sama, tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan

tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu disebut bauran promosi,

yaitu mencakup :

1. Penjualan Personal (Perosnal Selling) adalah komunikasi langsung

(tatap muka) antara penjual dan konsumen untuk memperkenalkan

suatu produk kepada konsumen.
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2. Periklanan (Advertising) adalah pendekatan menggunakan media

komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai

daam satu waktu.

3. Promosi Penjualan (Sales Promotion) adalah bentuk persuasi langsung

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk

merangsang pembelian produk.

4. Hubungan Masyarakat (Public Relations) merupakan upaya komunikasi

menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi pesepsi, opini,

keyakinan dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan.

5. Direct Marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif,

yang memanfaatkan suatu atau beberapa media iklan untuk

menimnulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sembarang

lokasi.

3. Loyalitas Konsumen

Loyalitas konsumen merupakan komitmen seorang konsumen terhadap

suatu pasar berdasarkan sikap positif dan tercermin dalam pembelian ulang

secara konsisten. Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan

kesetiaan seseorang atas suatu produk baik barang maupun jasa tertentu.

Loyalitas konsumen memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan.

Perusahaan harus berusaha menarik dan mempertahankan konsumen untuk

meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan

`hidup perusahaan. Karateristik dari konsumen yang loyal menurut Griffin

dalam Foster (2008: 174), antara lain :
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1. Melakukan pembelian berulang secara teratur (repeat purchase)
2. Mengajak orang lain (refers others)
3. Menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan (tidak mudah

terpengaruh oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya/immunity)

Menurut Tjiptono (2011: 481) loyalitas konsumen adalah perilaku

pembelian ulang semata mata menyangkut pembelian merek tertentu yang

sama secara berulang kali (bisa dikarenakan memang hanya satu satu nya

merk yang tersedia, merk termurah dan sebagainya).

Menurut Jill Griffin (2005: 22)  terdapat empat jenis loyalitas yang muncul

bila keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi-silang dengan pola

pembelian ulang, yang rendah dan tinggi. Adapun jenis-jenis loyalitas

konsumen yaitu :

1. Tanpa Loyalitas (No Loyalty)

Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa konsumen yang tidak

mengembangkan loyalitas atau kesetiaan kepada suatu produk maupun

jasa tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah dengan tingkat

pembelian ulang yang rendah menunjukkan absennya suatu kesetiaan.

Pada dasarnya, suatu usaha harus menghindari kelompok no loyality

ini untuk dijadikan target pasar, karena mereka tidak akan menjadi

konsumen yang setia.

2. Loyalitas yang lemah (Inertia Loyality)

Inertia loyality merupakan sebuah jenis loyalitas konsumen yang

dimana adanya keterikatan yang rendah dengan pembelian ulang yang

tinggi. Konsumen yang memiliki sikap ini biasanya membeli
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berdasarkan kebiasaan. Pembeli dengan loyalitas yang lemah rentan

beralih ke produk pesaing yang dapat menunjukkan manfaat yang

jelas. Meskipun demikian, perusahaan masih memiliki kemungkinan

untuk mengubah jenis loyalitas ini ke dalam bentuk loyalitas yang

lebih tinggi melalui pendekatan yang aktif ke konsumen dan

peningkatan nilai perbedaan positif yang diterima konsumen atas

produk maupun jasa yang ditawarkan kepadnya dibandingkan dengan

yang ditawarkan para pesaing lain. Hal ini dapat dilakukan melalui

peningkatan keramahan dalam pelayanan dan fasilitas yang diberikan

kepada konsumen.

3. Loyalitas Tersembunyi (Laten Loyality)

Konsumen yang mempunyai sikap laten loyality melakukan pembelian

ulang didasarkan pada pengaruh faktor situasional daripada sikapnya.

Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah kesetiaan atau

keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian

ulang yang rendah.

4. Loyalitas Premium (Premium Loyalty)

Loyalitas ini merupakan yang terjadi bilamana suatu tingkat

keterikatan tinggi yang berjalan selaras dengan aktivitas pembelian

kembali. Setiap perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan

jenis ini dari setiap usaha preference yang tinggi. Pada tingkat ini,

konsumen bangga menggunakan produk perusahaan dan

merekomendasikannya kepada keluarga maupun teman.
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Dick dan Bosu (dalam Tjiptono, 2002) mengemukakan bahwa kepuasan

konsumen tidak mampu membentuk loyalitas yang tinggi dan pola

pembelian berulang. Loyalitas dapat dibedakan menjadi 4 situasi yaitu no

loyalty, superious loyalty, latent loyalty dan loyalty. Konsumen yang

merasa puas termasuk dalam latent loyalty. Loyalty merupakan situasi

ideal yang paling diharapkan perusahaan, dimana konsumen bersikap

positif dan senang (delight) terhadap produk atau jasa maupun penyedia

produk atau jasa dan disertai pembelian ulang yang konsisten.

Menurut Verma (dalam Raharso,2005) dalam lingkungan bisnis yang

semakin ketat persaingannya semua pelaku bisnis berusaha memuaskan

konsumennya. Akibatnya, kepuasan konsumen merupakan norma umum.

Oleh karenanya, konsumen harus didorong ke zona delight. Suatu wilayah

dimana konsumen merasa bahagia atau gembira yang akan mengarah

kepada komitmen dan loyalitas.

4. Customer Satisfaction (Kepuasan Konsumen)

Kepuasan konsumen dapat dirasakan setelah konsumen membandingkan

pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang/jasa dari penjual

dengan harapan dari pembeli itu sendiri. Harapan tersebut terbentuk

melalui pengalaman pertama mereka dalam membeli suatu barang/jasa,

komentar teman dan kenalan, serta janji dan informasi pemasar dan

pesaingnya. Pemasar yang ingin unggul dalam persaingan tentu harus

memperhatikan harapan konsumen serta kepuasan konsumennya.
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Menurut Kotler & Keller (2009) kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi

atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-

harapannya. Bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan

dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen yang

tidak puas terhadap barang atau jasa yang dikonsumsinya akan mencari

perusahaan lain yang mampu menyediakan kebutuhannya.

5. Customer Delight (Kesenangan Konsumen)

Setiap perusahaan harus mampu memuaskan dan mempertahankan

konsumennya, itulah kunci agar perusahaan tetap eksis. Apabila konsumen

pergi, maka eksistensi perusahaan tidak diperlukan lagi, oleh karena itu

perusahaan harus mendeteksi sikap konsumennya. Di era 90-an,

memuaskan konsumen saja tidaklah memadai. Sebab, hanya konsumen

yang benar-benar puas saja (delight) yang akan loyal (Kotler, 2000; Burns,

et. al., 2000; Schneider & Bowen, 1999; Bhote, 1996)

Customer delight (kesenangan konsumen) dikonstruksikan sebagai relasi

tidak linear antara kepuasan dengan loyalitas konsumen. Hal ini dapat

menjelaskan mengapa konsumen yang puas tetap meninggalkan

perusahaan, sebab kepuasan ternyata tidak mampu membuat “patron

pembelian ulang” (Kwong dan Yau,2002).

Menurut Raharso (dalam Lilik, 2017) kepuasan konsumen (customer

satisfaction) ternyata tidak mampu membuat pembelian berulang.

Konsumen yang puas saja tidak cukup, tapi perlu ada nilai surprise yang
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disebut delight. Customer delight merupakan respon emosional konsumen

ketika mereka menerima suatu pelayanan atau produk yang memberikan

nilai positif melebihi harapan mereka. Delight terjadi ketika konsumen

mendapat pelayanan yang tidak terduga (surprising levels of satisfaction or

performance), sehingga memperjelas perbedaan antara kepuasan

(satisfaction) dan delight.

Menurut Plutchik (dalam Kwong dan Yau, 2002) kesenangan (delight)

merupakan sebuah emosi yang kompleks yang merupakan kombinasi

antara joy dan surprise.

Tabel 2.1 Respon Konsumen dan Kognisi Emosi
Emosi Kognisi

Negatif Positif
Tinggi Outrage- dissatisfaction Delight
Rendah Calm- dissatisfaction Boring- satisfaction

Sumber: Kwong dan Yau (2002)

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumen dalam kondisi delight

memiliki keterikatan emosi yang tinggi dan kognisi yang positif.

Sebaliknya outrage-dissatisfaction merupakan kombinasi antara suprise

dan angry. Konsumen dalam kondisi outrage-dissatisfaction memiliki

situasi emosional yang tinggi dan kognisi negatif. Konsumen akan marah

ketika tidak mendapatkan produk seperti yang diharapkan.

Kemungkinan lain dari kombinasi emosi dan kognisi adalah konsumen

golongan calm-dissatisfaction dan boring-satisfaction. Calm-dissatisfaction

adalah konsumen yang memiliki keterikatan emosi yang rendah dan kognisi

yang negatif. Walaupun mereka menerima produk yang mengecewakan,

mereka tidak marah. Sebab, keterikatan emosionalnya rendah. Sedangkan
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jenis konsumen boring-satisfaction memiliki keterikatan emosi yang

rendah dan kognisi yang positif. Walapun puas, tetapi karena konsumen

memiliki keterikatan emosional yang rendah maka konsumen ini cepat

bosan. Jenis pelangan boring-satisfaction merupakan tantangan bagi para

pemasar. Tantangan untuk mentransfer mereka agar menjadi konsumen

yang delight.

Kwong dan Yau (2002) menyatakan, delight terdiri dari lima variabel yaitu

justice, esteem, security, trust, dan variety. Penjelasan dari kelima variabel

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Justice (Keadilan)

Dalam perdagangan, keadilan berarti memberikan kepada seorang

konsumen apa yang menjadi haknya. Konsumen mendapatkan

informasi baik dari segi  harga maupun informasi kondisi barang atau

produk dan jasa yang lengkap dan benar. Dengan terjadinya transaksi

yang adil, maka akan menumbuhkan rasa percaya bagi konsumen.

2. Esteem (Penghargaan)

Konsumen akan senantiasa mengingat saat dimana mereka

mendapatkan perlakuan khusus dari perusahaan. Perlakuan khusus ini

umumnya berupa pelayanan istimewa dan perusahaan selalu

memerdulikan ego dari konsumen. Oleh karena itu, perusahaan dapat

meningkatkan delight apabila konsumen dipedulikan dan dihargai.

3. Security (Keamanan)

Konsumen memiliki keinginan untuk dilindungi dan ingin merasa aman

dalam membeli produk. Saat transaksi atau saat berbelanja, konsumen



27

ingin merasa aman, tenang dan santai sehingga bisa menghasilkan

keputusan pembelian yang tepat.

4. Trust (Kepercayaan)

Membangun kepercayaan konsumen sangat penting, karena

kepercayaan merupakan kunci keberlangsungan hidup perusahaan.

Kepercayaan konsumen timbul ketika konsumen mendapat solusi yang

tepat dari perusahaan saat konsumen tidak mendapat manfaat yang

optimal dari produk atau jasa.

5. Variety (Keanekaragaman)

Perusahaan mampu menyenangkan konsumen dengan mendatangkan

produk baru sesuai dengan trend dan memberikan layanan yang baik.

Saat semua kebutuhan dan keinginan konsumen telah diraih dan

nilainya melebihi  dari harapannya, maka delight akan terwujud.

Raharso (2005) mengidentifikasi tiga spek penting yang dapat membangun

delight konsumen. Raharso (2005) mereplika variabel delight yang

diusulkan Kwong dan Yau (2002) menggunakan analisis faktor dan

melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kelima variabel tersebut

karena belum ada purifikasi terhadap domain delight yang kemudian

menghasilkan tiga variabel utama dari customer delight yaitu justice,

esteem merupakan gabungan antara esteem dan security, dan finishing

touch merupakan gabungan antara trust dan variety. Berikut ini penjelasan

ketiga variabel delight tersebut :
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1. Justice (Keadilan)

Konsumen sangat menghargai sebuah transaksi yang jujur. Dengan

informasi produk yang lengkap dan benar maka konsumen merasa

mendapat perlakuan yang adil. Konsumen tidak merasa tertipu. Oleh

karena itu, pengalaman delight akan terjadi kalau penjual mampu

memenangkan hati konsumennya.

Menurut Raharso (2005), indikator dari variabel justice adalah :

a. Memberikan informasi produk yang tuntas dan benar
b. Perusahaan tidak mengambil untung terlalu banyak
c. Mendapatkan value yang tinggi
d. Memberikan sejumlah besar pilihan produk

2. Esteem (Penghargaan)

Setiap konsumen adalah sebuah pribadi yang memiliki identitas.

Identitas tersebut juga dibawa dalam melakukan transaksi. Oleh karena

itu penjual dapat meningkatkan delight apabila ego konsumen

dipedulikan. Perlakuan khusus kepada seorang konsumen menyebabkan

konsumen merasa diistimewakan.

Menurut Raharso (2005), indikator dari variabel esteem adalah :

a. Diperlakukan secara istimewa/personal/tidak sekedar angka
b. Staf yang terlihat tertarik untuk menolong konsumen
c. Staf yang perhatian dan sensitif
d. Selalu mencari opini pembeli
e. Produk yang dijual bersifat terbatas (limited edition)

3. Finishing Touch (Sentuhan Akhir)

Finishing Touch merupakan service recovery (pemulihan jasa) sebagai

ungkapan rasa terimakasih dan tanggung jawab yang dilakukan oleh

perusahaan diakhir transaksi.  Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan

konsumen pada perusahaan.  Dengan adanya finishing touch ini,
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konsumen merasa senang (delight) karena mampu mengirimkan secara

paripurna terhadap proses pengadopsian produk.

Menurut Raharso (2005), indikator dari variabel finishing touch adalah :

a. Program reward atau undian berhadiah bagi konsumen.
b. Menindaklanjuti keluhan konsumen.
c. Memberikan kejutan (surprise) kepada konsumen.
d. Memberikan penawaran spesial pada saat special promotion.
e. Memberikan discount atau potongan harga kepada konsumen.

6. Promosi Penjualan

Promosi penjualan adalah suatu kegiatan bidang marketing yang

merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli

atau konsumen yang memuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi

segala sesuatu mengenai barang maupun jasa yang dihasilkan untuk

konsumen. Segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume

penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan

membeli di perusahaan tersebut.

Menurut Tjiptono (2008: 229) promosi penjualan adalah bentuk persuasi

langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk

merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah

barang yang dibeli konsumen.

Menurut Kotler dan Keller (2009: 219) promosi penjualan (sales

promotion) merupakan bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari

koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk

menstimulasikan pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk

atau jasa tertentu oleh konsumen atau perdagangan.
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Menurut Berman dan Evans dalam Foster (2008: 67), terdapat empat

elemen promosi ritel, yaitu advertising, sales promotion, public relations,

dan personal selling. Berdasarkan pendapat tersebut, maka sebuah ritel

harus mampu menggunakan keempat elemen tersebut untuk

mempromosikan usahanya kepada konsumen. Usaha promosi yang

dilakukan dari penjual kepada pembeli atau pihak lain bertujuan untuk

mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Selain itu tujuan promosi

juga bisa berupa merangsang permintaan konsumen, mendorong

pembelian ulang produk dan membentuk goodwill bagi perusahaan.

Menurut Blythe (dalam Cakra, 2011) ada beberapa tujuan utama promosi

penjualan yang ingin dicapai melalui promosi penjualan diantaranya :

a. Meningkatkan Volume Kunjungan

Hampir semua promosi penjualan akan meningkatkan jumlah orang

yang berkunjung, diluar waktu-waktu tertentu seperti ada event khusus

atau diskon musiman.

b. Meningkatkan Frekuensi dan Jumlah Pembelian

“Bayar 1 dapat 2, beli 1 dapatkan diskon gratis untuk pembelian

produk lain,dsb”. Hal tersebut merupakan contoh promosi persepsi

konsumen terhadap penjualan yang bertujuan meningkatkan frekuensi

atau jumlah pembelian.

c. Meningkatkan Loyalitas Konsumen

Loyalitas konsumen dibagun dari kesenangan atas produk yang

perusahaan berikan kepada konsumen dan menjadi hubungan jangka
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panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen.

Oleh karena itu, promosi penjualan digunakan untuk memberikan

penghargaan atas loyalitas dan kepercayaan konsumen kepada

perusahaan.

d. Meningkatkan Pembelian Coba-Coba (Trial)

Target utama dalam meningkatkan pembelian coba-coba ini adalah

konsumen yang belum pernah menggunakan produk perusahaan

sebelumnya dan konsumen yang sudah lama tidak menggunakan

produk tersebut.

e. Menciptakan Ketertarikan

Promosi terhadap nilai yang menciptakan ketertarikan umumnya

memiliki ciri-ciri hasil penemuan, menjadi topik pembicaraan dan

berhubungan dengan trend.

f. Menciptakan Kesadaran (Awareness)

Beberapa strategi promosi produk sangat efektif untuk membuat

konsumen menyadari akan suatu produk. Untuk produk yang baru atau

yang akan diluncurkan kembali, menciptakan kesadaran produk

merupakan tujuan utama.

g. Strategi Persaingan

Konsumen mengevaluasi alternatif sebelum memutuskan pembelian,

dimana salah satunya adalah mengevauasi keuntungan lebih apa yang

akan diterima apabila memilih produk sejenis tetapi di perusahaan

yang berbeda. Disinilah letak persepsi konsumen terhadap efektifitas
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strategi persaingan promosi penjualan terutama bagi konsumen yang

sensitive terhadap harga.

h. Melakukan Diskriminasi para Pengguna

Tujuan utamanya tentu memaksimalkan pendapatan, yag berarti

memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen yang

membutuhkan, dimana konsumen yang bersedia membayar lebih

mendapat keuntungan dari harga yang dibayarkan tersebut.

Dalam melakukan promosi penjualan, produsen harus dapat mengemas

suatu tawaran seperti potongan harga, hadiah, undian dan lain-lain yang

dianggap menarik minat beli konsumen.

Menurut Kotler dan Armstrong dalam dalam buku Manajemen Pemasaran

alih bahasa Hendra Teguh (2002: 644), jenis-jenis alat promosi adalah :

1. Kupon yaitu sertifikat yang memberi pembeli potongan harga untuk
pembelian produk tertentu.

2. Kontes, undian, permainan yaitu kegiatan promosi yang memberi
konsumen peluang untuk memenangkan sesuatu seperti uang atau
barang, entah dengan keberuntungan atau dengan usaha ekstra.

3. Sampel yaitu sejumlah kecil produk yang ditawarkan kepada
kosnsumen untuk dicoba.

4. Tawaran pengembalian uang (rabat).
5. Paket harga yaitu pengurangan harga yang dicantumkan oleh produsen

langsung pada label atau kemasan.
6. Hadiah yaitu barang yang ditawarkan secara cuma-cuma atau dengan

harga sangat miring sebagai insentif untuk membeli suatu produk.
7. Penghargaan atas kesetiaan.
8. Barang promosi memberikan barang secara cuma - cuma yang

berkaitan dengan produk yang dijual.
9. Promotion point of purchase yaitu menyediakan titik/pusat pembelian

yang tidak permanen untuk produk yang sedang dipromosikan.
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7. Keputusan Pembelian

Dalam membeli sebuah produk, terlebih dulu konsumen membuat

keputusan mengenai produk apa yang dibutuhkan, kapan, bagaimana dan

dimana proses pembelian itu akan terjadi. Keputusan pembelian adalah

pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu

produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan

keinginan. Dalam proses pengambilan keputusan, konsumen memiliki

sasaran perilaku yang ingin dicapai, lalu konsumen membuat keputusan

perilaku mana yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut.

Keputusan pembelian menurut Tjiptono (2008:21) : Sebuah proses dimana

konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk

atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing

alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian

mengarah kepada keputusan pembelian.

Menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Giovani, 2017) keputusan
pembelian adalah pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan
keputusan pembelian, artinya bahwa dalam membuat keputusan, haruslah
tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat
mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan
tersebut itu dilakukan. Keputusan pembelian merupakan keputusan
konsumen untuk membeli suatu produk setelah sebelumnya memikirkan
tentang layak tidaknya membeli produk itu dengan mempertimbangkan
informasi - informasi yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu
setelah ia menyaksikannya.

Ada banyak model perilaku pembeli yang diutarakan oleh beberapa pakar

manajemen pemasaran. Pada dasarnya model yang mereka kemukakan

kurang lebih adalah sama. Salah satu model yang terkenal adalah Model Of
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Buyer Behaviour oleh Kotler (2012: 45). Setiap keputusan membeli

mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh komponen. Struktur tersebut

adalah :

a. Keputusan tentang jenis produk
b. Keputusan tentang bentuk produk
c. Keputusan tentang merek
d. Keputusan tentang penjualan
e. Keputuasan tentang jumlah produk
f. Keputusan tentang waktu pembelian
g. Keputusan tentang cara pembayaran

Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, konsumen akan melakukan

sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan. Menurut Kotler

(2009) terdapat lima proses keputusan pembelian yang dilalui oleh

konsumen dalam melakukan pembelian, yaitu :

1. Pengenalan kebutuhan

Proses pembelian dimulai ketika konsumen mengenali masalah atau

kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan

internal atau eksternal. Pada proses ini, perusahaan perlu melakukan

identifikasi keadaan yang dapat memicu timbulnya kebutuhan

konsumen.

2. Pencarian informasi

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk

mencari informasi yang lebih mengenai suatu produk. Perusahaan

harus dapat mengidentifikasi sumber-sumber utama atas informasi

yang didapat konsumen dan bagaimana pengaruh sumber informasi

tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen selanjutnya.
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3. Evaluasi alternatif

Dalam tahapan selanjutnya, setelah mengumpulkan informasi sebuah

produk, konsumen akan melakukan evaluasi alternatif terhadap

beberapa produk yang ada lalu kemudian memilih produk yang akan

dibeli. Pada tahap ini ada tiga buah konsep dasar yang dapat membantu

perusahaan dalam memahami proses evaluasi konsumen. Pertama,

konsumen akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Kedua, konsumen

akan mencari mafaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen

akan memandang masing-masing produk sebagai sekumpulan atribut

dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat

yang digunakan dan untuk memuaskan kebutuhan itu.

4. Keputusan pembelian

Keputusan untuk membeli disini merupakan proses pembelian yang

nyata. Jadi, setelah tahap-tahap dimuka dilakukan maka konsumen

harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Bila

konsumen memutuskan untuk membeli, konsumen akan menjumpai

serangkaian keputusan yang harus diambil menyangkut jenis produk,

merek, penjual, kuantitas, waktu pembelian dan cara pembayarannya.

Perusahaan perlu mengetahui beberapa jawaban atas pertanyaan–

pertanyaan yang menyangkut perilaku konsumen dalam keputuan

pembeliannya

5. Tingkah laku pasca pembelian

Tindak lanjut setelah membeli berdasarkan pada rasa puas atau

tidaknya konsumen pada produk yang digunakannya. Tugas
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perusahaan tidak hanya berakhir setelah konsumen membeli produk

yang dihasilkannya, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan dan

memonitor apakah konsumen mengalami tingkat kepuasan setelah

menggunakan produk yang dibelinya.

8. Penelitian yang Relevan

No
Judul

Data Peneliti,
Nama dan Tahun
Terbit

Hasil Penelitian

1 The
Conceptualization
of Customer
delight: A Research
Framework
(Asia Pasific
Management
Review Vol. 7No.2)

Kenneth K. Kwong

dan Oliver H.M.Yau

(2002)

Hasil penelitian lima
variabel customer delight,
yaitu: Justice (keadilan),
Esteem (menghargai),
Security (keamanan), Trust
(kepercayaan), Variety
(variasi).

2 Pengaruh
Customer delight
terhadap
Behavioral-
Intention Battery

(Jurnal Usahawan
Vol. 34 No.5)

Sri Raharso (2005) Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
variabel customer delight
berpengaruh signifikan
terhadap behavioral-
intentions battery, pada
loyalitas pelanggan terdapat
pengaruh signifikan antara
customer delight terhadap
loyalitas pelanggan, dimana
faktor utama yang
mempengaruhi loyalitas
pelanggan adalah esteem.

3 Pengaruh
Kesenangan
Konsumen
(Customer Delight)
Terhadap Loyalitas
Pelanggan Pada
Surya Swalayan
Gedung Meneng
Bandar Lampung

Lilik Septyaningrum

(2017)

Hasil penelitian
menunjukan bahwa variabel
customer delight yang
terdiri dari justice, esteem,
finishing touch berpengaruh
signifikan dengan
sumbangan sebesar 30,7%
terhadap loyalitas
pelanggan. Berdasarkan
nilai koefesien regresi
variabel yang memiliki
pengaruh paling besar
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Tabel Lanjutan
yaitu vaiabel justice (X1)
sedangkan variabel yang
memiliki pengaruh terkecil
adalah variabel finishing
touch (X3).

4 Pengaruh Bauran
Ritel dan Kepuasan
Konsumen
Terhadap Loyalitas
Konsumen Melalui
Keputusan
Pembelian
Konsumen  Pada
Giant Ekspres
Kedamaian  Bandar
Lampung
2016/2017

M. Irvan Giovani
(2017)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
variabel bauran ritel dan
kepuasan konsumen
berpengaruh signifikaan
terhadap loyalitas konsumen
melalui keputusan
pembelian konsumen.

Sumber : Penelitian Terdahulu Universitas Lampung

B. Kerangka Pikir

Ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk

keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga (Ma’ruf, 2005:7). Untuk

meraih loyalitas konsumen, perusahaan tidak hanya dituntut untuk berusaha

memenuhi harapan konsumen, tetapi juga harus memberikan lebih dari yang

diharapkan konsumen. Dengan demikian, konsumen akan merasa senang

(delight), karena hanya konsumen yang merasa delight yang akan loyal pada

perusahaan. Customer delight merupakan respon emosional konsumen ketika

mereka menerima suatu pelayanan atau produk yang memberikan nilai positif

melebihi harapan mereka.

Menurut Raharso (2005), customer delight dapat dicapai jika perusahaan

bersikap adil (justice), menghargai (esteem), dan memberikan sentuhan akhir

(finishing touch) pada konsumennya. Justice adalah kejujuran atau keterbukaan
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perusahaan dalam bertransaksi dengan konsumen, yaitu dengan memberikan

apa yang menjadi hak konsumen, sehingga konsumen merasa diperlakukan

secara adil. Esteem adalah perlakuan khusus yang diberikan perusahaan pada

konsumen, sehingga konsumen merasa dihargai atau diperdulikan. Finishing

touch adalah service recovery (pemulihan jasa) yang diberikan perusahaan

kepada konsumen pada akhir proses transaksi.

Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan

berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan

segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli konsumen (Tjiptono, 2008:

229). Usaha promosi yang dilakukan dari penjual kepada pembeli atau pihak

lain bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Selain itu

tujuan promosi juga bisa berupa merangsang permintaan konsumen,

mendorong pembelian ulang produk dan membentuk goodwill bagi

perusahaan.

Keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal

masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu dan

mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat

memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan

pembelian (Tjiptono,2008: 21). Sebelum membeli, konsumen terlebih dulu

akan melakukan beberapa alternatif pilihan, apakah akan membeli atau tidak.

Kotler dan Keller (2009: 138) mengungkapkan loyalitas adalah komitmen yang

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk

atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha
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pemasaran berpotensi menyebabkan konsumen beralih. Sebelum membeli,

konsumen terlebih dulu akan melakukan beberapa alternatif pilihan, apakah

akan membeli atau tidak. Konsumen yang terus melakukan pembelian dapat

diindikasikan bahwa konsumen tersebut loyal.

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis dalam penelitian ini maka

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma Penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan keterangan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan

atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap loyalitas konsumen di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

2. Ada pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas konsumen di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

Kesenangan
Konsumen (X1)

Promosi
Penjualan (X2)

Loyalitas
Konsumen (Z)

Keputusan
Pembelian

(Y)
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3. Ada hubungan antara kesenangan konsumen dengan promosi penjualan di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

4. Ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan pembelian

konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

5. Ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen

di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

6. Ada pengaruh loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

7. Ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan pembelian

melalui loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

8. Ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian melalui

loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

9. Ada pengaruh kesenangan konsumen dan promosi penjualan terhadap

loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

10. Ada pengaruh kesenangan konsumen, dan promosi penjualan serta

loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di Fitrinofane Swalayan

Kedaton.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Metode deskriptif

adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselid iki, tujuan penelitian ini

merupakan verifikatif yaitu sebagai penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Nazir dalam Sujarwo,

2009: 86). Pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang meneliti

peristiwa yang telah terjadi dengan melihat kebelakang untuk mengetahui

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 2012: 7).

Sedangkan menurut Nazir, (2003: 56), pendekatan survei yaitu penyelidikan

yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan

mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik institusi sosial, ekonomi

atau politik dari suatu kelompok atau daerah. Penelitian survei pada umumnya

dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak

mendalam. Menurut Kline dalam Sugiyono, (2005: 7), walaupun metode survei

tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode eksperimen,
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namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel

yang representatif.

B. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek subjek yang

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Margono

(2004) populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian

seorang peneliti dalam ruang lingkup & waktu yang telah ditentukan.

Populasi berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu

data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya

manusia. Populasi menurut Arikunto (2006: 130) merupakan keseluruhan

subjek penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang sering

dihadapi peneliti umumnya berkaitan dengan populasi yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengunjungi

Fitrinofane Swalayan Kedaton yang memilki kartu member Fitrinofane

yaitu 494 orang.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dikatakan

sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian

sampel. Sugiyono (2008: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila
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populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa

yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representatif (mewakili). Pengambilan sampel dalam penelitian ini

adalah menggunakan metode purposive sampling, artinya responden

(subjek) dipilih secara sengaja dengan kriteria tertentu dan diyakini

reprentatif terhadap populasi penelitian. Kriteria yang dimaksud adalah

konsumen yang mengunjungi Fitrinofane Swalayan Kedaton yang memilki

kartu member Fitrinofane, bersedia untuk menjadi responden dan memiliki

waktu untuk mengisi kuisioner yang diajukan.

Jumlah sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin (Sugiono,

2013: 16) sebagai berikut:

n = ( )
Keterangan:

n = Sampel

N = Populasi

d = Taraf nyata 0,1

1 = Bilangan konstan Sugiyono (2005:154)

Berdasarkan rumus di atas maka dapat dilihat ukuran sampel yang harus

dicapai dalam penelitian ini adalah sebesar:
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n = ( , )² = ( , ) = . = . = 83,16 (dibulatkan

menjadi 83)

Berdasarkan rumus di atas, sampel yang dapat diambil dari populasi

sebanyak 83 responden dari konsumen yang membeli produk di Fitrinofane

Swalayan Kedaton.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan  instrumen yang telah ditetapkan oleh peneliti

sebagai objek atau variabel yang akan dikaji/ditrliti sebagai masalah mendasar.

Menurut Sugiyono, (2013: 60), variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas

(independent) variabel penghubung (moderator) dan variabel terikat

(dependent). Variabel bebas sering disebut juga sebagai variabel independen,

stimulus, prediktor, dan antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi konsumen tentang

customer delight (X1) dan promosi penjualan (X2). Variabel Moderator

adalah hubungan antara variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen

(tergantung). Variabel penghubung dalam penelitian ini adalah loyalitas

konsumen (Z). Sedangkan variabel terikat sering disebut sebagai variabel

dependen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat,
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karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel

terikat adalah Keputusan Pembelian (Y).

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel.

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan

suatu kosep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konseptual dalam

penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas, satu variabel penghubung dan

satu variabel terikat. Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

 Customer Delight (Kesenangan Konsumen), variabel customer delight

meliputi :

a) Justice (Keadilan)

Keadilan adalah perusahaan memberikan apa yang menjadi hak

konsumen. Konsumen berhak mendapat informasi yang jelas dan benar

mengenai harga dan kondisi barang.

b) Esteem (Penghargaan)

Penghargaan adalah perusahaan memerdulikan, menghargai dan

memperlakukan konsumen seolah-olah sebagai raja. Perusahaan

melakukan tindakan proaktif untuk selalu mencari tahu keinginan dan

kebutuhan konsumen.
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c) Finishing Touch (Sentuhan Akhir)

Sentuhan akhir adalah ungkapan rasa terimakasih perusahaan kepada

konsumennya yang diberikan pada akhir proses transaksi.

 Promosi Penjualan

Promosi penjualan merupakan kegiatan yang mempengaruhi persepsi, sikap

dan perilaku konsumen terhadap suatu toko ritel dengan segala

penawarannya.

 Keputusan pembelian

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu

produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak tidaknya membeli

produk itu dengan mempertimbangkan informasi - informasi yang ia ketahui

dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya.

 Loyalitas Konsumen

Loyalitas konsumen lebih mengacu pada wujud perilaku yang relatif stabil

dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan

pembelian secara terus menerus atau lebih dari dua kali terhadap

produk/jasa atau perusahaan yang dipilih.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu konsep sehingga dapat diukur, dicapai

dengan melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang ditunjukan

oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang dapat

diamati dan dapat diukur (Sujarwo, 2002: 174).
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Tabel 5 . Definisi Operasional Variabel

VARIABEL SUB
VARIABEL

DEFINISI
OPERASIONAL

INDIKATOR SKALA

Kesenangan
Konsumen
(Customer
Delight)
(X1)

Justice
(Keadilan)

Perusahaan
memberikan apa
yang menjadi hak
pelanggan,
sehingga
pelanggan merasa
diperlakukan adil
(Raharso, 2005).

1.Informasi
produk yang
jelas dan
benar.
2.Kebersihan
outlet yang
terjaga.
3.Kualitas
barang
terjamin.
4.Harga yang
terjangkau
oleh
pelanggan.
5.Memberikan
sejumlah besar
pilihan produ
k kepada
pelanggan.

Interval
dengan
semantic
deferensial

Esteem
(Penghargaan)

Pelayanan
istimewa yang
diberikan
perusahaan
kepada
pelanggan,
sehingga
pelanggan merasa
dihargai atau
diperdulikan
(Raharso, 2005)

1.Karyawan
yang ramah,
peduli dan
cekatan.
2.Suasana
otlet yang
nyaman bagi
pelanggan
3.Transaksi
pembayaran
yang cepat dan
teliti.

Interval
dengan
semantic
deferensial

Finishing
Touch
(Sentuhan
Akhir)

Ungkapan rasa
terima kasih dan
tanggung  jawab
perusahaan pada
pelanggannya
yang diberikan
pada akhir proses
transaksi.
(Raharso, 2005)

1.Poin belanja.
2.Memberikan
penawaran
spesial bagi
pelanggan
pada saat
special
promotion.
3.Memberikan
discount atau
potongan
harga kepada
pelanggan.

Interval
dengan
semantic
deferensial
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Tabel 5 Lanjutan

Promosi
Penjualan
(X2)

Promosi
penjualan
merupakan alat
komunikasi
untuk
menghubungkan
keinginan pihak
peritel dengan
konsumen untuk
memberitahu,
membujuk dan
mengingatkan
konsumen agar
mau membeli
produk yang
dijual.
Foster (2008)

1.Menyediakan
katalog promosi
2.menyediakan
program diskon
pada periode
tertentu
3. memberikan
informasi
promosi

Interval
dengan
semantic
deferensial

Keputusan
Pembelian
(Y)

Tindakan dari
konsumen
untuk mau
membeli atau
tidak terhadp
produk.
Kotler (dalam
Kania Sekar
Asih, 2011)

1.Kemantapan
pada sebuah
produk
2.Memberikan
rekomendasi
kepada orang
lain
3.Melakukan
pembelian ulang

Interval
dengan
semantic
deferensial

Loyalitas
Konsumen
(Z)

Kebutuhan,
keinginan dan
harapan
konsumen yang
telah terpenuhi,
sehingga
konsumen
melakukan
kunjungan
berikutnya dan
merekomendasi-
kan tempat
tersebut kepada
orang lain
(Kotler, 2009)

1.Konsumen
setia dengan
perusahaan.
2.Konsumen
tidak ingin
pindah ke ritel
lain.
3.Konsumen
merekomendasi
kan perusahaan
ke orang lain.
4.Menjadi
konsumen
perusahaan
adalah pilihan
yang tepat.

Interval
dengan
semantic
deferensial

Sumber: Definisi Operasional Variabel



49

E. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini digunakan

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar Sugiyono (2013:

310). Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan konsumen yang

membeli produk di Fitrinofane Swalayan Kedaton Bandar Lampung.

2. Interview (wawancara)

Metode wawancara dalam penelitian ini hanya merupakan pelengkap,

karena apabila responden dalam menjawab pertanyaan tidak jelas, maka

perlu diminta penjelasan secara lisan dan langsung. Menurut Sugiyono,

(2013: 317), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data,

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya

sedikit atau kecil. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada

konsumen yang membeli produk di Fitrinofane Swalayan Kedaton Bandar

Lampung untuk mengetahui lebih dalam tentang variabel bebas. Interview

dilakukan untuk mendukung informasi yang diperoleh dari observasi.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi memberikan data atau informasi yang digunakan

sebagai data pendukung atau pelengkap bagi data primer yang diperoleh

melalui observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2013: 329),

dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat

dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data

terkait dengan persepsi konsumen tentang customer delight, promosi

penjualan, keputusan pembelian dan loyalitas konsumen.

4. Kuesioner (Angket)

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012: 199). Angket yang

digunakan bersifat tertutup dengan menggunakan skala semantik diferensial.

Dalam penelitian ini digunakan angket sebagai alat pengumpulan data untuk

mendapatkan data tentang customer delight dan promosi penjualan di

Fitrinofane Swalayan Kedaton. Selain itu, penggunaan rumus dalam

pengambilan sampel secara tidak langsung membuat penelitian terjun ke

dalam penggunaan statistik parametrik. Untuk itu, penelitian menggunakan

semantic deferensial untuk menaikan skala peneliti yang semulanya ordinal

menjadi interval sebagai salah satu syarat dalam penggunaan statistik

parametrik.
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F. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus mempunyai

persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam penelitian harus memenuhi

dua syarat yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrument Sugiyono, (2013: 177). Instrument

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu

instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel

untuk mengukur tingkat validitas soal yang diteliti secara tepat. Untuk

mengukur validitas soal menggunakan rumus korelasi product moment

dengan rumus sebagai berikut.

rx
.Ʃ (Ʃ )(Ʃ )⦃ Ʃ (Ʃ )⦄⦃ Ʃ (Ʃ )⦄=

Keterangan:

rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan y

X = Skor butir soal

Y = Skor total

N = Jumlah responden/sampel

Σxy = Skor rata-rata dari X dan Y

Σx = Jumlah skor item X

Σy = Jumlah skor total (item)



52

Kriteria Pengujian

Jika harga rhitung>rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka alat tersebut

valid, begitu pula sebaliknya jika harga rhitung<rtabel maka alat ukur

tersebut tidak valid (Arikunto, 2010: 79).

Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasl uji coba angket pada

variabel X1, X2, Y dan Z kemudian dihitung menggunakan SPSS, hasil

perhitungan dicocokkan dengan tabel r product moment dengan a = 0,05 =

0,444 maka diketahui hasil perhitungan sebagai berikut :

a. Customer Delight (X1)

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Customer Delight (X1)
No r hitung r tabel Kesimpulan Keterangan
1 0,456 0,444 rhitung>rtabel Valid
2 0,557 0,444 rhitung>rtabel Valid
3 0,529 0,444 rhitung>rtabel Valid
4 0,536 0,444 rhitung>rtabel Valid
5 0,710 0,444 rhitung>rtabel Valid
6 0,661 0,444 rhitung>rtabel Valid
7 0,598 0,444 rhitung>rtabel Valid
8 0,752 0,444 rhitung>rtabel Valid
9 0,504 0,444 rhitung>rtabel Valid
10 0,811 0,444 rhitung>rtabel Valid
11 0,490 0,444 rhitung>rtabel Valid
12 0,674 0,444 rhitung>rtabel Valid
13 0,649 0,444 rhitung>rtabel Valid

Berdasarkan hasil pengolahan data dari soal Customer Delight diatas, dari

13 pernyataan soal untuk varaibel X1 dinyatalan valid semua atau

rhitung>rtabel.
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b. Promosi Penjualan (X2)

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Promosi Penjualan (X2)
No r hitung r tabel Kesimpulan Keterangan
1 0,771 0,444 rhitung>rtabel Valid
2 0,660 0,444 rhitung>rtabel Valid
3 0,455 0,444 rhitung>rtabel Valid
4 0,640 0,444 rhitung>rtabel Valid
5 0,476 0,444 rhitung>rtabel Valid
6 0,680 0,444 rhitung>rtabel Valid
7 0,477 0,444 rhitung>rtabel Valid

Berdasarkan hasil pengolahan data dari soal Promosi Penjualan diatas, dari

7 pernyataan soal untuk varaibel X2 dinyatalan valid semua atau

rhitung>rtabel.

c. Keputusan Pembelian (Y)

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y)
No r hitung r tabel Kesimpulan Keterangan
1 0,590 0,444 rhitung>rtabel Valid
2 0,585 0,444 rhitung>rtabel Valid
3 0,554 0,444 rhitung>rtabel Valid
4 0,540 0,444 rhitung>rtabel Valid
5 0,563 0,444 rhitung>rtabel Valid
6 0,634 0,444 rhitung>rtabel Valid
7 0,715 0,444 rhitung>rtabel Valid

Berdasarkan hasil pengolahan data dari soal Keputusan Pembelian diatas,

dari 7 pernyataan soal untuk varaibel Y dinyatalan valid semua atau

rhitung>rtabel.

d. Loyalitas Konsumen (Z)

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Loyalitas Konsumen (Z)
No r hitung r tabel Kesimpulan Keterangan
1 0,677 0,444 rhitung>rtabel Valid
2 0,567 0,444 rhitung>rtabel Valid
3 0,593 0,444 rhitung>rtabel Valid
4 0,602 0,444 rhitung>rtabel Valid
5 0,569 0,444 rhitung>rtabel Valid
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Tabel Lanjutan

6 0,621 0,444 rhitung>rtabel Valid
7 0,567 0,444 rhitung>rtabel Valid

Berdasarkan hasil pengolahan data dari soal Loyalitas Konsumen diatas,

dari 7 pernyataan soal untuk varaibel Z dinyatalan valid semua atau

rhitung>rtabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrument cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrument tersebut sudah baik Sudjarwo, (2009: 241). Reliabilitas

digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Penelitian

ini menggunakan rumus alpha sebagai berikut.

r11 = ( ) 1 − Ʃ
Keterangan:

r11 = Nilai Reliabilitas

Ʃσ = Jumlah varians skor tiap-tiap item

σ = Varians Total

n = Jumlah item

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel dengan taraf

signifikansi 0.05, maka alat ukur tersebut dinyatakan reabel, dan sebaliknya

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

(Suharsimin Arikunto, 2010: 85).
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Tabel 10. Interprestasi Reliabilitas Instrumen

Besaran dalam nilai Kriteria
0,8 – 1,00 Sangat tinggi
0,6 – 0,79 Tinggi
0,4 – 0.59 Sedang/Cukup
0,2 – 0,39 Rendah
<0,2 Sangat Rendah

Sumber: (Arikunto, 2008: 75)

Melalui kriteria uji reliabilitas dengan rumus Alpha adalah apabila rhitung >

rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka alat ukur tersebut reliabel dan

juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka alat ukur tidak reliabel

(Arikunto, 2013: 115).

Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada

variabel X1, X2, Y dan Z kemudian dihitung meggunakan SPSS, hasil

perhitungan dicocokkan dengan tabel r indeks korelasi maka diketahui hasil

perhitungan sebagai berikut :

a. Customer Delight (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,860 13

Berdasarkan perhitungan perhitungan SPSS, diperoleh hasil r hitung> r

tabel yaitu 0,860 > 0,444. Artinya, alat isntrumen yang digunakan adalah

reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r

= 0,860, akan memiliki reliabilitas sangat tinggi.
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b. Promosi Penjualan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,695 7

Berdasarkan perhitungan perhitungan SPSS, diperoleh hasil r hitung> r

tabel yaitu 0,695 > 0,444. Artinya, alat isntrumen yang digunakan adalah

reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r

= 0,695, akan memiliki reliabilitas tinggi.

c. Keputusan Pembelian (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,832 7

Berdasarkan perhitungan perhitungan SPSS, diperoleh hasil r hitung> r

tabel yaitu 0,832 > 0,444. Artinya, alat isntrumen yang digunakan adalah

reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r

= 0,832, akan memiliki reliabilitas tinggi.

d. Loyalitas Konsumen (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of Items

,861 7

Berdasarkan perhitungan perhitungan SPSS, diperoleh hasil r hitung> r

tabel yaitu 0,861 > 0,444. Artinya, alat isntrumen yang digunakan adalah
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reliabel. Jika dilihat pada kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r

= 0,861, akan memiliki reliabilitas tinggi.

G. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Normalitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji normalitas data populasi. Uji normalitas digunakan

untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan sebagai alat

pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas

distribusi data populasi dilakukan dengan menggunakan ststistik

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

Syarat hipotesis yang digunakan sebagai berikut.

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Statistik Uji yang digunakan.

D = max | ( ) − ( )| ; = 1,2,3…
Dimana :

F0(Xi) = fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi teoritis

dalam kondisi H0

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

Cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel Kolmogorov-

Smirnov dengan taraf nyata maka aturan pengambilan keputusan dalam uji

ini adalah.

Jika D≤D tabel maka terima H0

Jika D≥D tabel maka tolak H0
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Keputusan juga dapat diambil berdasarkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z,

jika KSZ ≤ Z maka terima H0, demikian juga sebaliknya. Perhitungan

menggunakan software komputer keputusan atas hipotesis yang diajukan

dapat menggunakan nilai signifikansi (Asymp.significance). Jika nilai

signifikansinya lebih kecil dari nilai maka tolak H0 demikian juga

sebaliknya. (Sugiyono 2009:156-159).

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang

diperoleh berasal dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Uji

homogenitas disini menggunakan uji Levene Statistic. Untuk melakukan

pengujian homogenitas populasi diperlukan hipotesis sebagai berikut.

H0: Data populasi bervarians homogeny.

Ha: Data populasi tidak bervarians homogeny.

Kriteria Pengujian

Jika probabilitas (Sig.) > 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika

probabilitas (Sig.) < 0,05 maka H0 ditolak (Rusman, 2012: 65).

H. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Keberartian dan Kelinieritas Garis Regresi

Uji kelinieran atau keberartian regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum uji

hipotesis. Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahui

apakah pola regresi bentuknya linear atau tidak serta koefisien arahnya

berarti atau tidak. Uji keberartian regresi linear multipel menggunakan

statistik F dengan rumus.
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F =
²

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 =
²

²

Keterangan:

S2TC = Varians tuna cocok

S2G   = Varians galat

Kriteria Pengujian

Apabila Fh< Ft maka Ho ditolak, hal ini berarti regresi linier.Untuk mencari

Fhitung digunakan tabel ANAVA sebagai berikut.

Tabel 11. 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)

S2reg = JK (b/a)

S2sis =
( ) S² regS² sis

Tuna cocok
galat

k-2 n-k JK (TC)
JK (G)

S2TC =
( )

S2G =
( ) S² sisS² G
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Keterangan :

JK = Jumlah kuadrat

KT = Kuadrat tengah

N = Banyaknya responden

Ni = Banyaknya anggota

JK (T) = ΣY²

JK (a) =
( )²

JK (b/a) = b Ʃ − (ΣX)(ΣY)
JK (S) = JK (T) – JK (a) – JK (b/a)

JK (G) = ∑ Ʃ ² − ΣY²
JK (TC) = JK (S) JK (G) (Sudjana, 2005: 330-332)

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi

atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah

model regresi berganda.Menurut Sudarmanto (2005: 136-137), 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. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi

multikolinear. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel

independen dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product

moment dari Pearson dengan rumus sebagai berikut :
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rxy = rx
.Ʃ (Ʃ )(Ʃ )⦃ Ʃ (Ʃ )⦄⦃ Ʃ (Ʃ )⦄

Rumusan Hipotesis:

H0 : tidak terdapat hubungan antar variabel independen.

H1 : terdapat hubungan antar variabel independen.

Kriteria Pengujian

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

sebaliknya jika rhitung > rtabel maka H0 diterima.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Sudjarwo, (2009: 286), pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk

mengetahui apakah ada korelasi di antara serangkain data observasi menurut

waktu atau ruang. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir

mempunyai varian 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.

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 =∑ (Ut – Ut-1)² / ∑
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.
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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)

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. Rumus hipotesis yaitu.

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria Pengujian

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143).

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi Heterokedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah

varians residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

Gejala Heteroskedastisitas ditunjukan oleh koefisien korelasi Rank

Spearman dari masing-masing Variabel bebas dengan dengan nilai Absolut

Residualnya (ABRESID)

ρ = 1- ( ) Rumus Rank Correlations

= koefisien korelasi Spearman Rank

b2 = kuadrat dari selisih Rank X dengan Rank Y
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6 = bilangan konstan

n = jumlah sampel

Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

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.

Kriteria pengujian:

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 maka dapat

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan

tersebut, yang berarti menerima Ho, dan sebaliknya apabila koefisien

signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka dapat dinyatakan terjadi

heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut, yang berarti menolak

Ho (Suliyanto. 2011).

I. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier

dengan analisis jalur (Path Analysis). Menurut Sandjojo (2011: 11), pengertian

analisis jalur merupakan suatu metode penelitian yang utamanya digunakan

untuk menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung diantara

berbagai variabel. Analisis jalur merupakan pengembangan analisis multi

regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari

analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk melukiskan dan menguji model

hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk hubungan

interaktif/reciprocal) variabel tersebut, terdapat variabel independen yang
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dalam hal ini disebut variable eksogen, dan variabel dependen yang disebut

variabel endogen (Sugiyono, 2009: 297).

1. Persyaratan Analisis Jalur

Analisis jalur mensyaratkan asumsi seperti yang biasanya digunakan dalam

analisis regresi, khususnya sensitif terhadap model yang spesifik. Sebab,

kesalahan dalam menentukan relevansi variabel menyebabkan adanya

pengaruh yang substansial terhadap koefisien jalur. Koefisien jalur biasanya

digunakan untuk mengukur seberapa penting perbedaan jalur yang langsung

dan tidak langsung tersebut merupakan sebab-akibat terhadap variabel

terikat. Penafsiran seperti itu harus dikerjakan dalam konteks perbandingan

model alternatif. Penggunaan analisis jalur dalam analisis data penelitian

didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut.

1. Hubungan antar-variabel adalah linier, artinya perubahan yang terjadi

pada variable merupakan fungsi perubahan linier dari variabel lainnya

yang bersifat kausal.

2. Variabel-variabel residual tidak berkorelasi dengan variabel yang

mendahuluinya, dan tidak juga berkorelasi dengan variabel yang lain.

3. Dalam model hubungan variabel hanya terdapat jalur kausal/sebabakibat

searah.

4. Data setiap variabel yang dianalisis adalah data interval dan berasal dari

sumber yang sama.
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2. Model Analisis Jalur

Penelitian ini dikemukakan sebuah proposisi bahwa :

- Antara X1 dan X2, terdapat kaitan korelatif. Kedua konstrak tersebut

bersama-sama mempengaruhi Y.

- X1, X2 dan Y secara bersama-sama mempengaruhi Z.

Substruktur 1:

ρY€1

€1

pY X1

r12

pY X2

Y  = pY X1 + pY X2 + ρY€1

 Besarnya pengaruh langsung (Direct effect/DE) :

 Pengaruh variabel kesenangan konsumen terhadap  loyalitas

konsumen

X1 Y = þY1X1

 Pengaruh variabael promosi penjualan terhadap loylaitas

konsumen

X2 Y = þY1X2

X1

X2

Y
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 Besarnya pengaruh tidak langsung (Indirect effect/IE)

 Pengaruh variabel kesenangan konsumen melalui loyalitas

konsumen atau sebaliknya.

X1 X2 Y = þY1X1 x X2X1 x þY1X2

 Pengaruh total (Total Effect/TE)

 Pengaruh total variabel kesenangan konsumen terhadap

loyalitas konsumen

 Pengaruh total variabel promosi penjualan terhadap loyalitas

konsumen

Substruktur 2:

ρY€1

pZX1

pY X1

r12 pZY

pY X2

pZX2 ρZ€2

Z = pZX1 + pZ X2 + pZY + ρZ€2

Gambar 2. Paradigma Jalur Path Analysis (ANALISIS JALUR)

Keterangan :

X1 = Kesenangan Konsumen (Customer Delight)

X2 = Promosi Penjualan

Y = Keputusan Pembelian

Z = Loyalitas Konsumen

ρYX1 = Koefesien Jalur X1 terhadap Y

X1

X2

Y Z
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ρYX2 = Koefesien Jalur X2 terhadap Y

ρX1X2= Koefesien Korelasi X1 dengan X2

ρZX1 = Koefesien Jalur X1 terhadap Z

ρZX2 = Koefesien Jalur X2 terhadap Z

ρZY = Koefesien Jalur Y terhadap Z

ρY€1 = Koefesien Jalur Variabel Lain terhadap Y diluar Variabel X1 dan
X2

ρZ€2 = Koefesien Jalur Variabel Lain terhadap Z diluar Variabel

X1 dan X2

 Besarnya pengaruh langsung (Direct effect/DE)

 Pengaruh variabel kesenangan konsumen terhadap keputusan

pembelian

X1 Z = þZX1

 Pengaruh variabel kesenangan konsumen terhadap keputusan

pembelian

X2 Z = þZX2

 Pengaruh loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian

Y Z = þZY

 Besarnya pengaruh tidak langsung (Indirect effect/IE)

 Pengaruh variabel kesenangan konsumen terhadap keputusan

pembelian melalui loyalitas konsumen..

X1 Y Z = þYX1 x þZY
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 Pengaruh variabel promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian melalui loyalitas konsumen..

X2 Y Z = þYX2 x þZY

 Pengaruh total (Total Effect/TE)

 Pengaruh total variabel kesenangan konsumen terhadap

keputusan pembelian

 Pengaruh total variabel promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai

pengaruh customer delight (kesenangan konsumen) dan promosi penjualan

terhadap keputusan pembelian konsumen melalui loyalitas konsumen pada

Fitrinofane Swalayan Kedaton Tahun 2017/2018, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap loyalitas konsumen di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

2. Ada pengaruh promosi penjualan terhadap loyalitas konsumen di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

3. Ada hubungan antara kesenangan konsumen dengan promosi penjualan di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.

4. Ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan pembelian

konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

5. Ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian konsumen

di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

6. Ada pengaruh loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di

Fitrinofane Swalayan Kedaton.
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7. Ada pengaruh kesenangan konsumen terhadap keputusan pembelian

melalui loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

8. Ada pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan pembelian melalui

loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

9. Ada pengaruh kesenangan konsumen dan promosi penjualan terhadap

loyalitas konsumen di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

10. Ada pengaruh kesenangan konsumen, dan promosi penjualan serta

loyalitas konsumen terhadap keputusan pembelian di Fitrinofane Swalayan

Kedaton.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan mengenai

pengaruh customer delight (kesenangan konsumen) dan promosi penjualan

terhadap keputusan pembelian konsumen melalui loyalitas konsumen pada

Fitrinofane Swalayan Kedaton Tahun 2017/2018, maka penulis menyarankan

sebagai berikut :

1. Kepada Ftrinofane Swalayan Kedaton diharapkan dapat lebih

meningkatkan pelayanan dan memahami kesenangan konsumen dalam

berbelanja agar lebih meningkatkan keputusan pembelian konsumen dan

akan membuat konsumen semakin loyal kepada perusahaan.

2. Bagi Fitrinofane Swalayan Kedaton diharapkan untuk lebih banyak

memberikan promosi penjualan yang menarik bagi konsumen. Karena

promosi penjualan merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif

untuk menarik konsumen berbelanja di Fitrinofane Swalayan Kedaton
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sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan dan membuat konsumen

cepat dalam menentukan keputusan pembelian.

3. Untuk menjaga dan mempertahankan konsumen Fitrinofane Swalayan

Kedaton yang sudah ada, sebaiknya perusahaan memberikan program

frekuensi yang menarik, dengan demikian konsumen merasa lebih tertarik

sehingga akan memberikan kepuasan bagi mereka dalam membeli

produknya di Fitrinofane Swalayan Kedaton.

4. Fitrinofane Swalayan Kedaton perlu meningkatkan customer delight

melalui kebijakan perusahaan yang menarik seperti adanya poin yang

didapat setelah berbelanja dapat ditukarkan dengan mudah dan diberikan

hadiah yang menarik bagi konsumen. Hal ini guna merangsang minat beli

dan wujud penghargaan perusahaan kepada konsumen.

5. Dengan adanya kesenangan konsumen (customer delight), promosi

penjualan dan keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap

loyalitas konsumen yang ada di Fitrinofane Swalayan Kedaton, maka

sebaiknya perusahaan harus lebih memahami perilaku konsumen seperti

contoh meningkatkan pelayanan karyawan untuk konsumen. Karyawan

sebaiknya lebih bersikap ramah dan peduli terhadap konsumen, hal itu akan

membuat konsumen merasa senang dan dihargai. Disamping itu,

perusahaan juga diuntungkan apabila perusahaan memberikan promosi

penjualan yang menarik bagi konsumen karena hal tersebut akan berpotensi

membuat konsumen cepat dalam menentukan keputusan pembelian di

Fitrinofane Swalayan Kedaton dan membuat kosnumen bersikap loyal

terhadap perusahaan.
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