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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study the effect dimention of service 

quality to consumer satisfaction in Carrefour Indonesia. There are five 

independent variables and one dependent variable. The independent variabels are 

tangible, responsiveness, reliability, emphaty, and assurance. The dependent 

variable is consumer satisfaction. 

 The samples are obtained from the sample of 100 consumer of Carrefour 

Indonesia, Lebak Bulus, South Jakarta.  The statistic method used are test of 

validity, test of reliability, test of normality, multiple regression analysis, and 

classical assumption test.  

The result of this research shows that tangible has positive significant 

effect to consumer satisfaction, responsiveness has no positive significant effect to 

consumer satisfaction, reliability has no positive significant effect to consumer 

satisfaction, emphaty has positive significant effect to consumer satisfaction, and 

assurance has positive significant effect to consumer satisfaction. Variable of 

Emphaty has  dominant  effect to consumer satisfaction.  

 

Keywords : Service Quality,    Tangible,      Responsiveness,    Reliability, 

Emphaty, Assurance, Consumer Satisfaction 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini perusahaan produk dan jasa semakin bersaing karena 

semakin banyak dan beragamnya perusahaan akibat keterbukaan pasar. 

Perusahaan saling bersaing untuk memikat hati dan memenuhi kebutuhan para 

pelanggan sehingga perusahaan melakukan usaha pemasaran. Menurut Kotler dan 

Keller (2012) pemasaran adalah mengenai identifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial. Pemasaran dilakukan agar barang atau jasa mereka di kenali 

oleh pelanggan. 

Dalam dunia persaingan tidak hanya bersaing dalam barang dan jasa saja 

tetapi perusahaan perlu berlomba-lomba dalam memikat hati konsumen agar 

konsumen merasa puas. Menurut Kotler dan Keller (2012) kepuasan adalah 

perasaan seseorang senang atau kecewa dari hasil membandingkan kinerja produk 

yang diterima dengan yang mereka harapan. Setelah konsumen merasa puas 

dengan produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan pesaing. Apabila konsumen merasa 

benar-benar puas, mereka akan membeli ulang, loyal serta memberi rekomendasi 

kepada orang lain untuk membeli di tempat yang sama sehingga kepuasan 

konsumen akan menguntungkan bagi pihak perusahaan. Semakin disadari bahwa 

kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang vital untuk bertahan dalam dunia 

bisnis dan berupaya memenangkan persaingan. Oleh karena itu perusahaan harus 
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memulai memikirkan pentingnya pelayanan secara lebih matang melalui kualitas 

pelayanan. 

Layanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang kurang lebih bersifat 

intangible dari yang biasanya, tetapi tidak harus terjadi dalam interaksi antara 

pelanggan dan layanan karyawan dan atau sumber daya fisik atau sistem yang 

baik dan atau penyedia layanan, yang disediakan sebagai solusi untuk masalah 

pelanggan (Christian Gronroos, Service Management and Marketing, Lexington, 

Mass: Lexington Books, 1990). Kualitas layanan memiliki beberapa dimensi 

menurut Freddy Rangkuti (2006) adalah tangibles, responsiveness, reliability, 

assurance, dan emphaty. Dimensi tangibles meliputi fasilitias fisik, perlengkapan 

karyawan, dan sarana komunikasi. Dimensi responsiveness merupakan 

kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan untuk membantu 

pelanggan dengan baik. Dimensi reliability merupakan kemampuan untuk 

melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan 

memuaskan. Dimensi assurance meliputi pengetahuan, kesopanan petugas serta 

sifatnya yang dapat dipercaya sehingga pelanggan terbebas dari risiko dan yang 

terakhir dimensi emphaty meliputi rasa peduli untuk memberikan kepedulian 

secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta 

kemudahan untuk menghubungi. Lima dimensi kualitas pelayanan yang telah 

disebutkan di atas juga diperkuat menurut Kotler dan Keller (2012), serta 

Durianto, Sugiarto, dan Budiman (2004). 

Kualitas pelayanan diperlukan sebagai pembeda dengan perusahaan pesaing. 

Perusahaan harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin agar 
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konsumen merasa senang karena umumnya konsumen dianggap sebagai raja. 

Perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku 

konsumen dan memberikan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Melihat keadaan tersebut, perusahaan 

berupaya memperbaiki keadaan dengan memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat. Dengan pelayanan yang baik, diharapkan masyarakat akan 

merasa dihargai dan tidak merasa diabaikan haknya  

Perusahaan yang sering berinteraksi secara langsung dengan konsumen tentu 

sangat memperhatikan kualitas pelayanannya. Salah satu perusahaan tersebut 

adalah Carrefour Indonesia yang sekarang berada di bawah naungan PT. Trans 

Retail Indonesia. Carrefour di Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan membuka 

gerai pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober 1998. Pada saat yang sama, 

Continent, sebagai perusahaan ritel Prancis, membuka gerai pertamanya di Pasar 

Festival. Pada tahun 1999, Carrefour dan Promodes (sebagai pemegang saham 

utama dari Continent) menggabungkan semua kegiatan usaha ritel di seluruh 

dunia dengan nama Carrefour. Hal tersebut menjadikan Carrefour sebagai ritel 

terbesar kedua di dunia. Sebagai bagian dari perusahaan global, PT. Carrefour 

Indonesia berusaha untuk memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam 

industri ritel Indonesia. Carrefour Indonesia memperkenalkan konsep hipermarket 

dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia bagi pelanggan 

Carrefour Indonesia. Carrefour menawarkan konsep “One-Stop Shopping” yang 

menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga 

memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Saat ini, 

http://ayosini.com/


 

4 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Carrefour sudah beroperasi di 84 gerai dan tersebar di 28 kota/kabupaten di 

Indonesia. 72 juta pelanggan telah mengunjungi Carrefour pada tahun 2010, naik 

dari 62 juta pelanggan pada tahun sebelumnya.Dalam menunjang jumlah 

pelanggan maka Carrefour sendiri menawarkan lebih dari 40.000 produk. 

Carrefour Indonesia bersaing dengan perusahaan retail lainnya seperti, Giant, 

Hypermart, Superindo, Lottemart dan Hero. Carrefour memiliki banyak produk-

produk yang dibutuhkan oleh konsumen dalam kesehariannya. Tak jarang para 

konsumen memilih Carrefour Indonesia untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. 

Carrefour Indonesia memperhatikan kualitas pelayanan dan terus ditingkatkan 

setiap tahun. Hal ini merupakan langkah besar dalam menarik perhatian konsumen 

agar tidak berpaling membeli produk di perusahaan pesaing. Carrefour Indonesia 

juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti yang dikutip dalam 

website resmi Carrefour Indonesia (http://www.carrefour.co.id/)  yaitu, Best 

Brand Award 2011, 2012, 2013 serta Choise Brand Award 2013. Dalam website 

resminya Carrefour Indonesia memberikan penawaran yang bagus karena 

Carrefour memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja melalui program 

Home Delivery dan Carrefour Online dimana konsumen memilih barangnya dan 

tunggu kedatangan belanjaan di rumah. Layanan praktis, mudah, dan cepat ini 

akan diantar oleh kurir professional. Lebih dari itu konsumen juga bisa berbelanja 

dengan layanan Carrefour Online, click & drive dengan cara memilih barang 

belanjaan serta membayar dengan online lalu mengambil barang belanjaan dengan 

waktu yang telah konsumen tentukan dan dapat diambil di pos drive thru sehingga 
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konsumen tidak perlu turun dari mobil tetapi layanan ini hanya belaku di 

Carrefour Lebak Bulus. 

Carrefour Indonesia juga menjamin kenyamanan konsumen berbelanja 

dengan berbagai program garansi di antaranya; Ada harga yang lebih murah 

dalam jarak tertentu akan ganti dua kali selisihnya. Beda harga label vs kasir, 

konsumen membayar harga termurah. dan pangkas antrian, dimana akan 

membuka tambahan kasir jika ada lebih dari 3 pelanggan di depan. Hal tersebut 

merupakan suatu pembeda dengan kualitas layanan yang diberikan oleh 

perusahaan pesaing. Kualitas pelayanan Carrefour Indonesia yang baik akan 

berdampak pada kepuasan konsumen sehingga mereka akan memilih Carrefour 

Indonesia dalam berbelanja. 

Pada penelitian yang terdahulu menurut Mohammad dan Alhamadani (2011) 

dalam judul penelitian “Service Quality Perspectives and Customer Satisfaction in 

Commercial Banks Working in Jordan” dimensi-dimensi seperti tangibles, 

responsiveness, reliability, assurance, dan emphaty berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Penelitian lain dibuat oleh  Munusamy dan  

Chelliah (2010) dalam judul penelitian “Service Quality Delivery and Its Impact 

on Customer Satisfaction in Banking Sector in Malaysia”. Dimensi tangibles 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan konsumen karena 

terdapat mesin yang digunakan untuk membantu bank-bank untuk memberikan 

layanan cepat dan lebih baik kepada pelanggan lalu juga terdapat Internet banking 

yangberjanji 24/7 non - stop service , pelanggan dapat menyelesaikan banyak 

urusan tanpa meninggalkan rumah atau kantor mereka, termasuk membayar 
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tagihan, cek saldo, transfer antar bank dan pinjamanangsuran dan lain-lain . 

Banyak mesin seperti ATM mesin , mesin setoran tunai , mesin setoran cek, dan 

lainnya.  Dimensi emphaty menunjukkan bahwa tidak ada suatu hubungan positif 

yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini terjadi meskipun sebagian 

besar pelanggan ingin menggunakan fasilitas baru di bank, tetapi masih ada 

kelompok orang yang lebih memilih layanan tatap muka oleh bank seperti 

mengantri di teller. Dimensi assurance berpengaruh positifif tapi tidak signifikan 

terhadap kepuasan konsumen karena pertama pelanggan merasa bahwa bank-bank 

ritel telah menyediakan cukup keamanan dan kepercayaan dalam layanan mereka. 

Kebanyakan pelanggan mulai menganggapnya sebagai yang diberikan bahwa 

tidak ada masalah keamanan. Dimensi reliability berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kepuasan konsumen karena hal ini mungkin disebabkan oleh 

pertumbuhan perbankan telepon dan internet banking. Dimensi responsiveness 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen, hasil ini menunjukkan 

bahwa pelanggan bank lebih banyak berurusan dengan mesin daripada manusia. 

Berdasarkan uraian fenomena diatas mengenai kualitas pelayanan serta 

kepuasan konsumen Carrefour Indonesia. maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen  Pada  Carrefour Indonesia” 
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1.2 Pembatasan Masalah 

Luasnya permasalahan yang dapat diteliti dalam kualitas pelayanan maka 

penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Masalah yang diteliti adalah pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia. 

2. Konsumen yang diteliti merupakan konsumen yang pernah berbelanja di 

Carrefour Indonesia 

3. Lokasi Carrefour  Indonesia yang diteliti adalah Carrefour Lebak Bulus 

dimana Carrefour ini merupakan kantor pusat Carrefour Indonesia. 

4. Dimensi yang diteliti meliputi tangibles, responsiveness, reliability, 

emphaty dan assurance. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemilihan judul di atas maka terdapat berbagai rumusan 

masalah, antara lain: 

1. Apakah tangible berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada 

Carrefour Indonesia? 

2. Apakah responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

pada Carrefour Indonesia? 

3. Apakah reliability berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada 

Carrefour Indonesia? 
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4. Apakah emphaty berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada 

Carrefour Indonesia? 

5. Apakah assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada 

Carrefour Indonesia? 

6. Dimensi manakah diantara tangibles, responsiveness, reliability, emphaty, 

dan assurance yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan 

konsumen pada Carrefour Indonesia? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, antara lain: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tangibles berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis responsiveness berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis reliability berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis emphaty berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis assurance berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia. 
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6. Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi mana diantara tangibles, 

responsiveness, reliability, emphaty, dan assurance yang paling 

berpengaruh dominan  terhadap kepuasan konsumen pada Carrefour 

Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui pengaruh dimensi 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan perusahaan 

mendapatkan informasi lebih tentang dimensi kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

bagi konsumennya. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen. 

3. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen.  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I     : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar 

belakang masalah terkait dengan kualitas 
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layanan dan kepuasan konsumen, batasan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II     : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori 

yang berkaitan dengan kualitas layanan dan 

kepuasan konsumen, hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis 

BAB III     : METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

objek dan sifat penelitian, data yang akan 

dihimpun, metode pengumpulan data baik 

data primer maupun data sekunder,  teknik 

pengambilan sampel dan teknik analisis 

data. 

BAB IV     : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini diuraikan obyek penelitian, 

hasil analisis data dengan menggunakan 

teknik statistik regresi yang dikaitkan 

dengan teori kualitas layanan dan kepuasan 
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konsumen, dan pembahasan dari analisis 

data. 

BAB V    : PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, bab ini akan 

menyajikan secara singkat kesimpulan yang 

diperoleh dari pembahasan dan juga  saran-

saran bagi pihak yang berkepentingan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut.  
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B AB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

 Bab ini akan membahas teori-teori yang akan memperkuat atau sebagai 

sumber data kepustakaan untuk bab 4. 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

 Menurut Kotler dan Keller (2012) pemasaran adalah mengenai 

identifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu yang definisi 

terpendek yang baik dari pemasaran adalah "memenuhi kebutuhan dengan 

menguntungkan”. Menurut Kotler dan Keller (2012) pemasaran dengan definisi 

sosial adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan produk 

bertukar dengan bebas dan layanan nilai dengan lainnya. Menurut The American 

Marketing Association (1985) pemasaran adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi ide, barang, dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang akan memuaskan objek individu dan 

organisasi (Ginting, 2011). 

Manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah 

pertukaran potensial berpikir tentang cara untuk mencapai tanggapan (respon) 

yang diinginkan dari pihak lain. Menurut Kotler dan Keller (2012) manajemen 

pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga 
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dan menumbuhkan pelanggan melalui menciptakan, memberikan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Menurut Kotler dan 

Armstrong, (1996) manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang dalam menciptakan, 

membangun dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli 

sasaran dengan maksud untuk mewujudkan tujuan organisasi (Ginting, 2011). 

2.1.1.1 Sepuluh (10) Jenis Wujud Utama Yang Dipasarkan 

Menurut Kotler dan Keller (2012) pemasar memasarkan sepuluh jenis utama 

entitas (wujud): barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, 

organisasi, informasi, dan ide-ide. Berikut ini merupakan penjelasannya: 

a. Barang 

Barang fisik merupakan bagian terbesar dari produksi dan pemasaran 

usaha sebagian besar negara. Setiap tahun perusahaan AS memasarkan 

miliaran produk segar, kaleng, kantong, dan produk-produk makanan 

beku dan jutaan mobil, kulkas, televisi, mesin, dan andalan lain dalam 

ekonomi modern.  

 

b. Jasa 

Sebagai kemajuan ekonomi, proporsi pertumbuhan kegiatan mereka 

berfokus pada produksi layanan. Ekonomi AS saat ini menghasilkan 

layanan 70-30 untuk campuran barang. Layanan tersebut meliputi 

pekerjaan penerbangan, hotel, perusahaan penyewaan mobil, tukang 

cukur dan kecantikan, perawatan dan montir, dan akuntan, bankir, 

pengacara, insinyur, dokter, programmer perangkat lunak, dan konsultan 

manajemen. Banyak pasar yang menawarkan campuran barang dan jasa 

seperti makanan cepat saji.  
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c. Acara  

Pemasar mempromosikan acara berdasarkan waktu, seperti acara utama 

perdagangan, pertunjukan artistik, dan hari peringatan perusahaan. Acara 

olahraga global seperti Olimpiade dan Piala Dunia dipromosikan secara 

agresif baik untuk perusahaan dan penggemar.  

 

d. Pengalaman 

Dengan merancang beberapa barang dan jasa, perusahaan dapat 

membuat, panggung, dan pengalaman pasar. Walt Disney World Magic 

Kingdom memungkinkan pelanggan untuk mengunjungi kerajaan 

dongeng, kapal bajak laut atau rumah berhantu. Juga memasarkan 

pengalaman yang disesuaikan, seperti seminggu di sebuah kamp bisbol 

dengan pensiunan bisbol yang hebat, empat hari fantasi berkemah rock 

and roll atau mendaki Gunung Everest. 

 

e. Orang 

Seniman, musisi, CEO, dokter, pengacara level tinggi dan pemodal, dan 

profesional lain semua mendapatkan bantuan dari pemasar selebriti. 

Beberapa orang telah melakukan pekerjaan ahli pemasaran diri-David 

Beckham, Oprah Winfrey, dan Rolling Stones. Konsultan manajemen 

Tom Peters master sebagai branding diri, telah menyarankan setiap orang 

untuk menjadi "merek". 

 

f.   Tempat 

Kota, negara, daerah, dan seluruh bangsa bersaing untuk menarik turis, 

penduduk, pabrik-pabrik, dan kantor pusat perusahaan. Pemasar tempat 

termasuk spesialis ekonomi pembangunan, agen real estate, bank-bank 

komersial, asosiasi bisnis lokal, dan periklanan dan lembaga public 

relation. 
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g. Properti 

Properti adalah hak berwujud kepemilikan properti lainnya nyata (real 

estate) atau harta keuangan (saham dan obligasi). Mereka dibeli dan 

dijual, dan pertukaran ini membutuhkan pemasaran. Agen real estate 

bekerja untuk pemilik propery atau penjual, atau mereka membeli dan 

menjual real estate perumahan atau komersial.  

 

h. Organisasi 

Kerja organisasi untuk membangun citra yang kuat, menguntungkan, dan 

citra yang unik pada benak target publik mereka. Universitas, museum, 

pertunjukan seni organisasi, perusahaan, dan organisasi nirlaba semua 

menggunakan pemasaran untuk meningkatkan citra publik mereka dan 

bersaing untuk penonton (hadirin) dan dana. 

 

i.   Informasi 

Produksi, kemasan, dan distribusi informasi merupakan industri utama. 

Informasi pada dasarnya adalah buku apa, sekolah, dan menghasilakn 

universitas, memasarkan, dan mendistribusikan dengan harga kepada 

orang tua, siswa, dan masyarakat. 

 

j.   Ide-ide 

Setiap pasar menawarkan ide dasar. Produk dan jasa adalah platform 

untuk memberikan beberapa gagasan atau manfaat. 

 

2.1.1.2 Konsep Pemasaran 

 Konsep pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (1996) terdiri dari 

konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan 

konsep pemasaran kemasyarakatan (Ginting, 2011). Penjelasan konsep-konsep 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Konsep Produksi 

Konsep produksi ini menganggap bahwa konsumen akan menyukai 

produk yang tersedia dan sangat terjangkau karena itu manajemen harus 

memusatkan usahanya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan 

distribusi. 

 

b. Konsep Produk 

Konsep produk ini menganggap bahwa konsumen menyukai 

penampilannya produk yang lebih tinggi mutunya, lebih hebat 

keragaannya, dan lebih inovatif penampilannya. 

 

c. Konsep Penjualan 

Kebanyakan perusahaan menerapkan konsep penjualan ketika kelebihan 

kapasitas. Tujuan mereka menjual apa yang mereka hasilkan bukan 

menghasilkan apa yang diminta pasar. Pemasaran merupakan upaya getol 

penjualan dengan penuh risiko. 

 

d. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran menganggap bahwa dalam mencapai tujuan harus 

ditentukan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran agar dapat memberi 

kepuasan kepada pasasr dengan lebih efektif dan efisien dari yang dibuat 

para pesaing. 

 

e. Konsep Pemasaran Kemasyarakatan 

Konsep pemasaran kemasyarakatan berpendirian bahwa perusahaan harus 

menentukan kebutuhan, keinginan dan cara yang menjaga bahkan 

memperbaiki kesejahteraan pelanggan dan masyarakat. 
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2.1.1.3 Bauran Pemasaran  

 Dengan pengetahuan tentang komponen utama pemasar akan menentukan 

bauran pemasaran. Menurut Mc Carthy (1960) terdapat empat kelompok bauran 

pemasaran yang dikenal dengan 4P, yakni product, price, place dan promotion 

(Ginting, 2011). Bauran pemasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Product, merupakan kombinasi “barang dan jasa” yang ditawarkan kepada 

pasar. 

 

b. Price, merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk. 

 

c. Place, mencakup semua kegiatan perusahaan yang mengusahkan agar 

produknya tersedia bagi konsumen yang dituju. 

 

d. Promotion, merupakan semua kegiatan perusahaan produsen untuk 

meningkatkan mutu produknya dan membujuk atau merayu konsumen agar 

membeli produknya. 

 

 Menurut Boom dan Bitner, dalam bisnis jasa bauran pemasaran disamping 

4P seperti yang dikemukakan di atas ada tambahan 3P, yaitu people, physical 

evidence dan process (Kasmir, 2008). Berikut ini merupakan penjelasan dari 3P 

tersebut, antara lain: 

a. People 

People, yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam pelayanan dan 

mempengaruhi persepsi pembeli, nama, pribadi pelanggan, dan pelanggan-

pelanggan lain yang ada dalam lingkungan pelayanan. People meliputi 
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kegiatan untuk karyawan, seperti kegiatan rekruitment, pendidikan dan 

pelatihan. 

b. Process  

Process merupakan keterlibatan pelanggan dalam pelayanan jasa, proses 

aktivitas, standar pelayanan, kesederhanaan atau kompleksitas prosedur 

kerja yang ada di perusahaan yang bersangkutan.  

 

c. Physical evidence 

Terdiri dari  adanya logo atau simbol perusahaan, moto, fasilitas yang 

dimiliki, seragam karyawan, laporan, kartu nama, dan jaminan perusahaan.  

 

2.1.1.4  Karakteritik Jasa 

 Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang (produk 

fisik). Menurut Kotler dan Keller (2012) ada empat karakteristik khas jasa yang 

sangat mempengaruhi desain program pemasaran antara lain: 

a. Intangibility, tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dicicipi, 

dirasakan, didengar, atau berbau sebelum mereka membeli. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, pembeli akan mencari bukti kualitas dengan 

menarik kesimpulan dari tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, 

simbol, dan harga.  

 

b. Inseparability, sedangkan barang fisik yang diproduksi, kemudian 

diinventarisasi, kemudian didistribusikan, dan kemudian dikonsumsi, jasa 

biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. 

 

c. Variability, karena kualitas layanan tergantung pada siapa mereka yang 

menyediakan, kapan dan di mana, dan kepada siapa, jasa sangat bervariasi. 
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d. Perishability, jasa tidak dapat disimpan, sehingga rusaknya mereka dapat 

menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi  

2.1.2 Kualitas Layanan  

Untuk pelayanan, penilaian kualitas dibuat selama proses pelayanan. 

Setiap kontak pelanggan disebut sebagai momen kebenaran, kesempatan untuk 

memuaskan atau tidak memuaskan konsumen. Menurut Kotler dan Keller (2012) 

kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik dari produk atau jasa yang 

menanggung atas kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan 

atau tersirat. Menurut ISO 9000 kualitas merupakan perpaduan sifat dan 

karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan 

dan kebutuhan pelanggan (Lupiyoadi, 2013).  

Setelah memahami pengertian kualitas yang telah dijelaskan di atas, dibawah ini 

Merupakan pengertian kualitas pelayanan menurut para ahli, yaitu menurut 

Gronroos (1993) mengatakan bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran perbedaan 

dari yang dirasakan pelanggan dari harapan dan layanan (Habibi,  Azari, Toloue, 

et. all, 2013). 

Sedangkan menurut Parasuraman (1998) kualitas pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima (Lupiyoadi, 2013). 
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2.1.2.1 Dimensi Kualitas Layanan  

 Kualitas layanan terdiri dari berbagai dimensi yang berbeda menurut para 

ahli, dibawah ini merupakan dimensi-dimensi kualitas layanan menurut para ahli 

adalah sebagai berikut: 

Penelitian oleh Parasuraman et al., (1988) disajikan sepuluh dimensi 

pelayanan kualitas (Agbor, 2011) yaitu: 

a. Tangibles, merupakan penampilan artefak fisik dan anggota staf terhubung 

dengan layanan (akomodasi, peralatan, seragam staf, dan sebagainya).  

b. Reliability, merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan.  

c. Responsiveness, merupakan kesiapan anggota staf untuk membantu dalam 

menyenangkan dan cara yang efektif.  

d. Competence, merupakan kemampuan anggota staf dalam melaksanakan 

layanan.  

e. Courtesy, merupakan rasa hormat, perhatian, dan kesopanan yang 

ditunjukkan oleh staf anggota yang berada dalam kontak dengan 

pelanggan.  

f. Credibility (kredibilitas), merupakan kepercayaan dan kejujuran dari 

penyedia layanan.  

g. Security (keamanan), merupakan tidak adanya keraguan, risiko ekonomi, 

dan bahaya fisik.  

h. Access (akses) , merupakan aksesibilitas penyedia layanan.  

i. Communication (komunikasi), merupakan cara dimengerti dan 

penggunaan bahasa oleh penyedia layanan.  
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j. Understanding the consumer, merupakan upaya oleh penyedia layanan 

untuk mengetahui dan memahami pelanggan. 

 Menurut Kotler dan Keller (2012) terdapat lima dimensi dari kualitas 

layanan, anatara lain: 

a. Tangibles, meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 

materi komunikasi. 

b. Responsiveness, meliputi kesediaan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan layanan yang cepat. 

c. Reliability, meliputi kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan 

terpercaya dan akurat 

d. Emphaty, menyediakan kepedulian, perhatian individual kepada 

pelanggan. 

e. Assurance, meliputi pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

 Menurut Freddy Rangkuti (2006) dimensi kualitas terdiri dari lima 

dimensi, antara lain: 

a. Tangibles, meliputi fasilitias fisik, perlengkapan karyawan, dan sarana 

komunikasi.  

b. Responsiveness, kemampuan untuk menolong pelanggan dan ketersediaan 

untuk membantu pelanggan dengan baik. 

c. Reliability, kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 
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d. Emphaty, rasa peduli untuk memberikan kepedulian secara individual 

kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan, serta kemudahan 

untuk menghubungi.  

e. Assurance, meliputi pengetahuan, kesopanan petugas serta sifatnya yang 

dapat dipercaya sehingga pelanggan terbebas dari risiko. 

 Menurut Durianto, Sugiarto, dan Lie Joko Budiman (2004) dimensi 

kualitas layanan antara lain: 

a. Tangibles, merupakan layanan tidak bisa dilihat, dicium, dan diraba maka 

aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran pelayanan. 

b. Responsiveness, merupakan harapan pelanggan terhadap kecepatan 

pelayanan tidak akan kecendrungan meningkat dari waktu ke waktu. Perlu 

diingat bahwa harga pada satu waktu bisa dipersepsi berbeda antara satu 

pelanggan dengan pelanggan lain.  

c.  Reliability. meliputi mengukur keandalan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggannya. 

d. Emphaty, pelanggan dari kalangan menengah atas mempunyai harapan 

yang tinggi agar perusahaan penyedia jasa mengenal mereka secara 

pribadi.  

e. Assurance, berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku staf 

front-liner dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan pada 

pelanggan.  
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Dimensi-dimensi kualitas layanan menurut Zeithmal dan Bitner (2013) 

mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas pelayanan, yaitu: 

a. Tangibles 

Meliputi penampilan fisik seperti gedung dan ruangan front office, 

tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan 

ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan.  

 

b. Responsiveness 

Respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan 

karyawan dalam menanggapi pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan atau pasien. 

 

c. Reliability,  

Merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

janji yang ditawarkan. 

 

d. Emphaty 

Perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan 

seperti emudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan 

untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dimensi emphaty ini 

merupakan penggabungan dari dimensi (access), meliputi kemudahan 

untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi 

(communication) merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada pelanggan atau memperoleh masukan 

dari pelanggan. Pemahaman pada pelanggan (Understanding the customer) 

meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. 
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e. Assurance 

Meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara 

tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam 

memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan keamanan di 

dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Dimensi ini 

merupakan gabungan dari dimensi kompetensi (Competence), artinya 

ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk 

melakukan pelayanan. Kesopanan (Coursty), yang meliputi keramahan, 

perhatian dan sikap para karyawan. Kredibilitas (Credibility), meliputi hal-

hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti 

reputasi, prestasi, dan sebagainya. 

 

 

2.1.2.2 Kesenjangan (GAP) Dalam Kualitas Layanan 

 Dimensi-dimensi kualitas jasa yang telah disebutkan di atas harus diolah 

atau disusun dengan baik. Apabila tidak, maka menimbulkan kesenjangan (gap) 

antara perusahaan dengan pelanggan karena perbedaan persepsi mereka tentang 

wujud pelayanan. Menurut Lupiyoadi (2013) terdapat lima kesenjangan (gap) 

yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualitas jasa adalah 

sebagai berikut: 

a. Kesenjangan persepsi manajemen 

Adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut penggunaan jasa 

dan persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesengajangan 

ini terjadni karena kurangnya orientasi riset pemasaran, pemanfaatan yang 

tidak memadai atas temuan riset, berkurangnya interaksi antara pihak 
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manajemen dan pelanggan, komunikasi dari bawah ke atas kurang 

memadai, serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen. 

b. Kesenjangan spesifikasi kualitas 

Kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa 

dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak 

adanya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai 

ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas, dan tidak adanya 

penyusunan tujuan. 

c. Kesenjangan penyampaian jasa 

Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. 

Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti: 

1) Ambiguitas peran, yaitu sejauh mana karyawan dapat melakukan 

tugas sesuai dengan harapan manajer, tetapi memuaskan pelanggan 

2) Konflik peran, yaitu sejauh mana karyawan meyakini bahwa 

mereka tidak memuaskan semua pihak 

3) Kesesuaian karyawan dengan tugas yang harus dikerjakannya 

4) Keseuaian teknologi yang digunakan oleh karyawan 

5) Sistem pengendalian dari atasan, yaitu tidak memadainya sistem 

penilaian dan sistem imbalan 

6) Kendali yang diterima, yaitu sejauh mana karyawan merasakan 

kebebasan atau fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan 

7) Kerja tim, yaitu sejauh mana karyawan dan manajemen 

merumuskan tujuan bersama dalam memuaskan pelanggan secara 

bersama-sama dan terpadu. 

 

d. Kesenjangan komunikasi pemasaran 

Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Harapan 

pelanggan mengenai kualitas jasa dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat 



 

26 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Kesenjangan ini terjadi 

karena tidak memadainya komunikasi horizontal dan adanya 

kecenderungan memberikan janji yang berlebihan. Dalam hal ini, 

komunikasi eksternal telah mendistorsi harapan pelanggan. 

e. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan 

Perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan 

oleh pelanggan. Jika keduanya terbukti sama, perusahaan akan 

memperoleh citra dan dampak positif. Namun, apabila yang diterima lebih 

rendah dari yang diharapkan, kesenjangan ini akan menimbulkan 

permasalahan bagi perusahaan. 

Lima kesenjangan (gap) yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi 

mengenai kualitas jasa dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Analisis Lima Kesenjangan Kualitas Layanan 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi, 2013 
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2.1.2.3 Pengukuran Kualitas Layanan 

Pengukuran kualitas layanan adalah sebuah tantangan karena kepuasan 

pelanggan ditentukan oleh banyak faktor tak berwujud. Tidak seperti produk 

dengan pemeriksaan fisik fitur yang dapat diukur secara obyektif, kualitas layanan 

berisi banyak fitur psikologis.  

Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam 

riset pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan 

oleh Parasuman dkk dalam serangkaian penelitian atau riset mereka terhadap 

enam sektor jasa, yaitu reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, 

sambungan telepon jarak jauh, serta perbankan ritel dan broker sekuritas. 

SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi 

pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived service) dengan 

layanan yang sesungguhnya diharapkan (expected service). 

Dalam rangka menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas perusahaan 

diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggannya 

melalui skala pengukuran berdasarkan hasil penelitian beberapa ahli sebelumnya. 

Model SERVQUAL memiliki aplikasi skala pengukuran yang disebut multiple-

item scale yang merupakan hasil penelitian Parasuman dkk. Skala dengan 

validitas dan reliabilitas yang baik tersebut digunakan perusahaan untuk dapat 

mengerti lebih baik harapan dan persepi pelanggan akan pelayanan yang 

diinginkan, yang dapat menghasilkan peningkatan pelayanan. Salah satu aplikasi 

yang digunakan dari skala pengukuran SERVQUAL ini adalah dengan 
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menentukan nilai kepentingan relatif lima dimensi yang mempengaruhi persepsi 

pelanggan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan regresi nilai persepsi 

kualitas pelanggan dengan masing-masing nilai dimensi SERVQUAL 

(Lupiyoadi,2013). 

Menurut Fitzsimmons (2014) penulis model layanan kesenjangan kualitas 

yang ditunjukkan pada gambar 2.1 mengembangkan skala multi-item yang disebut 

SERVQUAL untuk mengukur lima dimensi kualitas pelayanan (reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty, dan tangibles).  

Menurut Babakus dan Mangold (1988), BABOK dan Garg (1985), Bower 

el al, (1994), Carman, (1990), Cronin dan Tayler, (1992) dan Teas (1993) 

SERVQUAL telah diakui secara luas dan diterapkan dalam berbagai layanan 

pengaturan untuk berbagai industri dalam dekade terakhir. Contohnya antara lain: 

pengaturan perawatan kesehatan, klinik pasien sekolah kedokteran gigi, pusat 

penempatan sekolah bisnis, toko ban, rantai ritel besar, perbankan, pengendalian 

hama, dry cleaning, dan restoran cepat saji  (Munusamy, Chelliah, dan Mun, 

2010).  

Menurut Nyeck, Morales, Ladhari, dan Pons (2002), alat ukur 

SERVQUAL "sebagai percobaan yang paling lengkap untuk membuat konsep dan 

mengukur kualitas pelayanan" (Munusamy, Chelliah, dan Mun, 2010). 

2.1.3 Kepuasan Konsumen 

 Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada akhirnya akan 

bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang 
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dirasakan. Menurut Kotler (1997) kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk jasa yang diterima 

dengan yang diharapkan (Lupyoadi, 2013). Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

(2012) kepuasan adalah perasaan seseorang senang atau kecewa dari hasil 

membandingkan kinerja produk yang diterima dengan yang mereka harapan. Jika 

kinerja jatuh jauh dari harapan, konsumen tidak puas. Jika cocok dengan harapan, 

konsumen puas. Jika melebihi harapan, konsumen sangat puas atau senang. 

Kepuasan pelanggan didefinisikan Tse & Wilton (1988) sebagai tanggapan 

konsumen terhadap evaluasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual dari produk atau jasa seperti yang dirasakan setelah konsumsi 

(Agbor, 2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.3.1 Monitoring Kepuasan 

Banyak perusahaan yang sistematis mengukur seberapa baik mereka 

memperlakukan konsumen, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk 

kepuasan, dan mengubah operasi dan pemasaran sebagai hasilnya. Perusahaan 

yang bijaksana mengukur kepuasan konsumen secara teratur, karena merupakan 

salah satu kunci untuk kepuasan konsumen. Konsumen yang sangat puas 

umumnya tetap loyal lebih lama, membeli lebih sebagai perusahaan yang 

memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produk, berbicara positif kepada 

orang lain tentang perusahaan dan produk-produknya, kurang memperhatikan 

merek bersaing dan kurang sensitif terhadap harga, menawarkan ide produk atau 

jasa untuk perusahaan, dan biaya lebih sedikit untuk menyajikan daripada 

konsumen baru karena transaksi menjadi rutinitas (Kotler dan Keller, 2012) 
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2.1.3.2 Teknik Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Menurut Tjiptono (2012) terdapat empat teknik untuk mengukur 

kepuasan pelanggan yaitu: 

a. Sistem Keluhan dan saram 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang 

bisa digunakan meliputi kotak saran yang di letakan di tempat-tempat 

strategis (yang mudah dijangkau atau sering di lewati pelanggan), 

menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telepon khusus 

(customer hot lines), dan lain-lain. 

b. Survei kepuasan pelanggan 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda 

(signal) positif bahwa peruahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan. 

Pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

1) Directly reported satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pernyataan dengan 

skala, sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas. 

2) Derrived dissatisfaction 

Pernyataan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni 

besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya 

yang mereka rasakan. 
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3) Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk 

mengungkapkan dua hal poko. Pertama, masalah-masalah yang 

mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. 

Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan. 

4) Importance-performance analysis 

Dalam teknik ini, responden diminta untuk memberikan peringkat 

pada berbagai elemen (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat 

pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu responden juga 

diminta merangking seberapa baik kinerja perusahaan dalam 

masing-masing elemen (atribut) tersebut. 

c. Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan atau 

pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper 

tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman 

mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

d. Lost customer analysis 

Perusahaan berusaha menghubungi pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan 

diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini 

sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan 

selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
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2.1.4 Pengaruh Kualitas Layanan Dan Kepuasan Konsumen 

Mengenai hubungan antara kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan, 

Oliver (1993) pertama kali diusulkan bahwa kualitas layanan akan mendahului 

kepuasan pelanggan terlepas dari apakah konstruksi ini adalah kumulatif atau 

transaksi spesifik.(Agbor, 2011). Beberapa peneliti telah menemukan dukungan 

empiris untuk tampilan yang disebutkan di atas ( Anderson & Sullivan , 1993; 

Fornell et al 1996 ; Spreng & Macky 1996 ) ; dimana kepuasan pelanggan datang 

sebagai hasil dari kualitas layanan (Agbor, 2011). Sedangkan menurut 

Sureschchandar et. all (2002) menemukan bahwa kualitas layanan dan kepuasan 

konsumen sangat terkait (Wang dan Shieh, 2006) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai antara 

kualitas layanan dan kepuasan konsumen. Di bawah ini merupakan tabel penelitan 

terdahulu antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

1 The Relationship 

Between Service 

Quality and 

Customer 

Satisfaction: The 

Example of 

CJCU Library/I-

Ming Wang &  

Apakah terdapat 

pengaruh  antara 

kualitas layanan 

terhadap kepuasan 
pengguna? 

 

Mengguna

kan Uji 

validitas, 

uji 
reliabilitas, 

dan uji 

regresi 

linear  

Hasilnya adalah valid dan realible 

sebesar 0,9471. Variabel tangibles 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 
0,000. Variabel responsiveness 

berpengaruh positif  tidak signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,186. Variabel realiability  
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No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

 Chich-Jen Shieeh 

(Taiwan 2006) 

Jounal of 

information & 

optimization 

scince Vol 27 

(2006) no 1 pp 

193-209 

 berganda berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 
0,000 .Variabel assurance 

berpengaruh positif siginifikan 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,001. Variabel emphaty berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000 

2 Service Quality 

Perspectives and 

Customer 

Satisfaction in 

Commercial 

Banks Working 

in Jordan/Anber 

Abraheem Shlash 

Mohammad & 

Shireen Yaseen 
Mohammad 

Alhamadani 

(Jordan, 2011) 

Middle Eastern 

Finance and 

Economics ISSN: 

1450-2889 Issue 

14 (2011) 

Apakah dampak  

tingkat kualitas 

pelayanan yang 

dirasakan oleh 

nasabah bank 

komersial yang 

bekerja di Yordania 

dan efek terhadap 

kepuasan 

pelanggan? 

Mengguna

kan uji 

reliabilitas,

uji regresi 

linear 

berganda 

dan 

adjusted 

R² 

Hasilnya adalah reliabel. Variabel 

emphaty berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 

tangible berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 

reliability berpengaruh positif 

signifika terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 
responsiveness berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 

assurance berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Adjusted 

R²=0,249 atau 24,9% dipengaruhi 

oleh faktor emphaty, tangibles, 

reliability, responsiveness, dan 

assurance sisanya adalah faktor lain. 

3 Service Quality 

(SERVQUAL) 

and Its Effect on 

Customer 

Satisfaction in 

Retailing / 

C.N Krishna Naik 
Head & Sri 

Krishna Devaraya 

(2010) 

European Journal 

of Social Sciences 

– Volume 16, 

Number 2 (2010) 

1.  bagaimana 

dimensi kualitas 

pelayanan 

(servqual) 

diterapkan dalam 

bisnis eceran? 

2. bagaimana 
dimensi kualitas 

pelayanan 

(servqual) yang 

membuat pelanggan 

puas? 

3. Dimensi kualitas 

pelayanan 
(servqual) apakah 

yang dominan  

Mengguna

kan uji 

korelasi 

variabel X 

dan Y, R², 

serta 

regresi 

linear 

Hail dari uji korelasi antara kualitas 

layanan dengan kepuasan konsumen 

adalah positif yaitu sebesar 0,677. R² 

sebesar 0,4584 atau 45,84% 

dipengaruhi oleh variabel X dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Y = 1,365 + 0,23 X dari rumusan di 

atas maka hal ini menunjukan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen 
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No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

  dalam 

mempengaruhi 
kepuasan 

pelanggan? 

  

4.  Service Quality 

Delivery and Its 

Impact on 

Customer 

Satisfaction in 

the Banking 

Sector in 

Malaysia 

Jayaraman 

Munusamy, 

Shankar Chelliah 

dan Hor Wai Mun 

(2010) 

International 

Journal of 

Innovation, 

Management and 

Technology, Vol. 

1, No. 4, October 

2010 

ISSN: 2010-0248 

Apa pengaruh 

antara dimensi 

kualitas pelayanan 

dan kepuasan 

pelanggan? 

Mengguna

kan uji 

reliabilitas

dan uji 

regresi 

linear 

berganda 

Hasilnya adalah reliabel. Variabel 

assurance berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,557 Variabel 

reliability tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,24 Variabel 
tangibles berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 

0,00 variabel emphaty berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,484 

Variabel responsiveness berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,415 

5 Adaptive of 

SERVQUAL 

Model in 

Measuring 

Customer 

Satisfaction 

towards Service 

Quality Provided 

by Bank Islam 

Malaysia Berhad 

(BIMB) in 

Malaysia/ 

Mohamad Idham 

Md Razak, Siti 

Najah Raihan 

Sakrani, Shafezah 

Abdul 

Wahab; Abas, 

Norazira;  

Apa dampak dari 

kualitas layanan 

yang disediakan 

oleh Bank Islam 

Malaysia Berhad 

(BIMB) pada 

kepuasan pelanggan 

di daerah Selangor, 

Malaysia? 

Mengguna

kan uji 

reliabilitas, 

dan uji 

regresi 

linear 

berganda 

Hasilnya adalah reliabel. Variabel 

reliability berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 

assurance berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 

responsiveness berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,395. Variabel 
emphaty berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. Variabel 

tangibles berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000. 

http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Shafezah+Abdul+Wahab/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Shafezah+Abdul+Wahab/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Shafezah+Abdul+Wahab/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Abas,+Norazira/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Abas,+Norazira/$N?accountid=25704
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No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

 Noor Junaini 

Arwin Yaacob; et 
al. (Malaysia, 

2013) 

International 

Journal of 

Business and 

Social Science  

vol 4 no 10  Aug 

2013) 

   

6 Service Quality 

Dimension 

Effects on 

Customer 

Satisfaction 

Towards E-

Banking/ 

Catherine Tan 

Yein Pin, Norazah 

Mohd Suki, 

Norbayah Mohd 

Suki (Malaysia, 
2012) 

Interdisciplinary  

Journal of 

Contemporary 

Research in 

Business 

AUGUST 2012 

VOL 4, NO 4  

Bagaimanakah 
persepsi kepuasan 

pelanggan pada e-

banking dengan 

menggunakan 

model 

SERVQUAL? 

Menggun
akan uji 

reliabilita

s dan uji 
regresi 

linear 

berganda 

Hasilnya adalah realibel. Variabel 
reliability berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,032. Variabel 
responsiveness berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 
0,221. Variabel assurance 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,868. Variabel 
emphaty berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 0,000 dan 
variabel tangibles berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 0,000 

7. Service Quality 

and Customer 

Satisfaction in a 

Telecommunicati

on Service 

Provider /  Siew-

Phaik Loke, 

Ayankunle 
Adegbite 

Taiwo,Hanisah 

Mat Salim, and 

Alan G. Downe 

International 

Conference on 

Financial  

Bagaimana 

pengaruh 

reliability, 

responsiveness, 

assurance, empathy 

dan tangible 

terhadap kepuasan 

konsumen? 

Menggun

akan uji 

reliabilita
s dan uji 

regresi 

linear 
berganda 

Hasilnya adalah reliabel dengan 

hasil diantara 0,832 dan 0,929. 

Variabel tangibles berpengaruh 
positif tidak signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 

0,055. Variabel reliability 
berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 0,000. Variabel 

responsiveness berpengaruh 
positif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 

0,000. Variabel assurance 
berpengaruh positif signifikan  

http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Noor+Junaini+Arwin+Yaacob/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexinglinkhandler/sng/au/Noor+Junaini+Arwin+Yaacob/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/$N/646295/PagePdf/1437608575/fulltextPDF/$B/1?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/$N/646295/PagePdf/1437608575/fulltextPDF/$B/1?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/$N/646295/PagePdf/1437608575/fulltextPDF/$B/1?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/$N/646295/PagePdf/1437608575/fulltextPDF/$B/1?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexingvolumeissuelinkhandler/646295/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/02013Y08Y01$23Aug+2013$3b++Vol.+4+$2810$29/4/10?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexingvolumeissuelinkhandler/646295/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/02013Y08Y01$23Aug+2013$3b++Vol.+4+$2810$29/4/10?accountid=25704
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No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

 Management and 

Economics 
IPEDR vol.11 

(2011) © (2011) 

IACSIT Press, 

Singapore 

  terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 0,000. Variabel emphaty 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 0,000 

8.  Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Mahasiswa 

Menggunakan 

Perpustakaan 

USU/ Zurni 

Zahara Samosir 

Jurnal Studi 

Perpustakaan dan 
Informasi Vol 1, 

No. 1 Juni 2005 

1.  Bagaimana 

pengaruh kualitas 

pelayanan 

reliability, 

respnsiveness, 
assurance, emphaty 

dan tangibles 

terhadap kepuasan 

mahasiswa 

menggunakan 

perpustakaan USU? 

2. Dimensi kualitas 
manakah yang 

paling 

mempengaruhi 

kepuasan 

mahasiswa 

menggunakan 

perpustakaan USU? 

Menggun

akan Uji 
regresi 

linear 

berganda 

Variabel reliability berpengaruh 

positif signifikan terhadap 
kepuasan mahasiswa sebesar 

0,011. Variabel responsiveness 

berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan mahasiswa 

sebesar 0,003. Variabel assurance 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kepuasan 
mahasiswa sebesar 0,656. 

Variabel emphaty berpengaruh 

positif signifikan terhadap 
kepuasan mahasiswa sebesar 

0,016 dan variabel tangibles 

berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan mahasiswa 

sebesar 0,000. Dimensi yang 

paling mempengaruhi kepuasan 

mahasiswa adalah tangibles 
sebesar 0,000 

9. Analisis 

Pengaruh 

Persepsi Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

Rumah Sakit 

Umum Cakra 

Husada Klaten / 

Agung Utama 

OPSI, Vol. 1, No. 

2, Desember 

2003: 96 - 110 

Apa pengaruh 

reliability, 

responsiveness, 
assurance, 

empathy, dan 

tangibles terhadap 

kepuasan pelanggan 

di Rumah Sakit 

Cakra Husada 

Klaten? 

 

Menggun
akan uji 

regresi 

linear 

berganda 
dan 

adjusted 

R² 

Hasilnya adalah variabel 
reliability berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan sebesar 0,000. Variabel 

responsiveness berpengaruh 
positif signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan sebesar 

0,000. Variabel assurance 
berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan 

sebesar 0,000. Variabel emphaty 
berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan 

sebesar 0,000 dan variabel 

tangibles berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan sebesar 0,000.  
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No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

    Hasil adjusted R² sebesar 0,724 
atau 72,4% dipengaruhi oleh 

variabel di atas dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

10.  Analisa 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Menggunakan 

Jasa Penginapan 

(Villa) 

Agrowisata 

Kebuh Teh 

Pagilaran/ Ratih 

Hardiyati 

 

Skripsi 

Universitas 

Diponegoro – 

Fakultas Ekonomi 

(2010) 

1.  Bagaimana 

pengaruh tangible 

terhadap kepuasan 

konsumen? 

2. Bagaimana 

pengaruh reliability 

terhadap kepuasan 

konsumen? 

3. Bagaimana 
pengaruh 

responsiveness 

terhadap kepuasan 

konsumen? 

4. Bagaimana 

pengaruh assurance 

terhadap kepuasan 

konsumen? 

5. Bagaimana 

pengaruh empathy 

terhadap kepuasan 
konsumen? 

Menggun

akan uji 

regresi 
linear 

berganda 

dan 
Adjusted 

R² 

Hasilnya adalah variabel tangibles 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 0,01. Variabel reliability 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 0,023. Variabel 

responsiveness berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen sebesar 
0,008. Variabel assurance 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 0,000. Variabel emphaty 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 
sebesar 0,039. Adjusted R² sebesar 

0,517 atau 51,7% dipengaruhi 

oleh variabel di atas dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

11 Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah Bank 

Syariah Mandiri 

Cabang 

Kemang/ Adisty 

Lia Refina 

Skripsi STIE IBS 

2011 

1 Apakah 

compliance 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah Bank 

Mandiri cabang 
Kemang? 

2 Apakah assurance 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah Bank 

Mandiri cabang 

Kemang? 

3 Apakah reliability 

mempunyai 

pengaruh signifikan 
terhadap kepuasan  

 

Menggun

akan uji 
regresi 

linear 

berganda 

(uji t dan 
uji F) 

Hasilnya adalah variabel 

compliance bepengaruh positif 
tidak signifikan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,603. 

Variabel assurance berpengaruh 

positif signifikan terhadap 
kepuasan nasabah sebesar 0,017. 

Variabel reliability berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 
kepuasan nasabah sebesar 0,414. 

Variabel tangibles bepengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 
kepuasan nasabah sebesar 0,156. 

Variabel emphaty berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap 

kepuasan nasabah sebesar 0,109. 
Variabel responsiveness  
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No 

 

Judul / Peneliti 

 

Rumusan Masalah 

 

Model 

 

Hasil 

  nasabah Bank 

Mandiri cabang 
Kemang? 

4 Apakah tangible 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah Bank 

Mandiri cabang 

Kemang? 

5 Apakah emphaty 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 
nasabah Bank 

Mandiri cabang 

Kemang? 

6 Apakah 

responsiveness 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah Bank 

Mandiri cabang 

Kemang? 
7. Apakah 

compliance, 

assurance, 

reliability, 

tangibles, emphaty, 

dan responsiveness 

mempunyai 

pengaruh secara 

bersama-sama 

terhadap kepuasan 

nasabah Bank 

Mandiri cabang 
Kemang? 

 berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap kepuasan 

nasabah sebesar 0,316. Hasil dari 

uji F adalah variabel compliance, 
assurance, reliability, tangibles, 

emphaty, dan responsiveness 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah 
sebesar 0,000 

Sumber: Diolah penulis 
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2.3 Pembentukan Hipotesis 

 Setelah membaca pembahasan di atas bahwa kualitas layanan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen maka di bawah ini merupakan pengaruh 

dari masing-masing dimensi kualitas layanan dengan kepuasan konsumen adalah 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh tangible terhadap kepuasan konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2012) dan Freddy Rangkuti (2006) 

tangible meliputi penampilan fisik, peralatan, personil, dan materi 

komunikasi. Dimensi ini mencakup kondisi fisik fasilitas, peralatan serta 

penampilan kerja. Karena jasa tidak dapat diamati secara langsung, maka 

pelanggan sering sekali berpedoman pada kondisi yang terlihat mengenai 

jasa dalam melakukan evaluasi. Oleh karena itu dimensi tangible 

menentukan dalam memenuhi kepuasan pelanggan.  

Menurut Wang dan Shieeh (2006), Mohammad dan Alhamadani 

(2011), Head dan Devaraya (2010), Manuamy,  Chelliah dan Mun (2010), 

Razak, Sakrani, Wahab et all (2013), Pin dan Suki (2012), Loke, Taiwo, 

dan Salim et all (2011), Samosir (2005), Utama (2003)  Hardiyati (2010), 

dan Refina (2011) variabel tangibles memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi konsumen terhadap variabel 

tangibles maka kepuasan konsumen juga akan semakin tinggi dan jika 

persepsi konsumen terhadap variabel tangibles buruk maka kepuasan 

konsumen juga akan semakin rendah. 
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Ho1  : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ha1 :Ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap 

kepuasan konsumen. 

b.  Pengaruh responsiveness terhadap kepuasan konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2012) dan Freddy Rangkuti (2006) 

dimensi ini meliputi kesediaan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat serta ketersediaan membantu pelanggan 

yang baik. Ada beberapa hal yang dapat membuat kecewa, salah satunya 

adalah  pelanggan sering diping – pong saat membutuhkan informasi. Dari 

karyawan yang satu dioper ke karyawan lain. Pelayanan yang tidak 

tanggap akan membuat pelanggan merasa tidak puas. Responsiveness yang 

diberikan oleh perusahaan dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang 

dirasakan oleh konsumen. 

Menurut Wang dan Shieeh (2006), Mohammad dan Alhamadani 

(2011), Head dan Devaraya (2010), Manuamy,  Chelliah dan Mun (2010), 

Razak, Sakrani, Wahab et all (2013), Pin dan Suki (2012), Loke, Taiwo, 

dan Salim et all (2011), Samosir (2005), Utama (2003) Hardiyati (2010), 

dan Refina (2011) variabel responsiveness memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi konsumen terhadap 

variabel responsiveness perusahaan maka kepuasan konsumen juga akan 

semakin tinggi dan jika persepsi konsumen terhadap variabel 
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responsiveness buruk maka kepuasan konsumen juga akan semakin 

rendah. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha2  : Ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness terhadap  

kepuasan konsumen. 

c. Pengaruh reliability terhadap kepuasan konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2012) dan Freddy Rangkuti (2006) 

dimensi ini meliputi kemampuan untuk melakukan layanan yang 

dijanjikan dengan terpercaya, akurat, segera, dan memuaskan. Pemenuhan 

janji dalam pelayanan akan mencerminkan kredibilitas perusahaan 

sehingga pelanggan dapat merasa puas. 

Menurut Wang dan Shieeh (2006), Mohammad dan Alhamadani 

(2011), Head dan Devaraya (2010), Manuamy,  Chelliah dan Mun (2010), 

Razak, Sakrani, Wahab et all (2013), Pin dan Suki (2012), Loke, Taiwo, 

dan Salim et all (2011), Samosir (2005), Utama (2003) Hardiyati (2010), 

dan Refina (2011) variabel reliability memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi konsumen terhadap variabel 

reliability perusahaan maka kepuasan konsumen juga akan semakin tinggi 

dan jika persepsi konsumen terhadap variabel reliability buruk maka 

kepuasan konsumen juga akan semakin rendah.  
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Ho3 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara reliability 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha3   : Ada pengaruh positif signifikan reliability terhadap kepuasan 

konsumen. 

d. Pengaruh emphaty terhadap kepuasan konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2012) dan Freddy Rangkuti (2006) 

dimensi ini meliputi rasa peduli secara individual kepada pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan, serta kemudahan menghubungi. Oleh 

karena itu adanya perhatian kepada individu terhadap kebutuhan dan 

keluhan pelanggan dan adanya komunikasi yang baik antara karyawan 

perusahaan dengan pelanggan akan berpengaruh juga pada kepuasan 

pelanggan karena pelanggan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan 

yaitu apa yang dibutuhkan dan dikeluhkannya ditanggapi secara baik oleh 

pihak perusahaan. 

Menurut Wang dan Shieeh (2006), Mohammad dan Alhamadani 

(2011), Head dan Devaraya (2010), Manuamy,  Chelliah dan Mun (2010), 

Razak, Sakrani, Wahab et all (2013), Pin dan Suki (2012), Loke, Taiwo, 

dan Salim et all (2011), Samosir (2005), Utama (2003) Hardiyati (2010), 

dan Refina (2011) variabel emphaty memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi konsumen terhadap variabel 

emphaty yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan konsumen juga 

akan semakin tinggi dan jika persepsi konsumen terhadap variabel 
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emphaty yang diberikan oleh perusahaan buruk maka kepuasan konsumen 

juga akan semakin rendah. 

Ho4 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ha4 :Ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap 

kepuasan konsumen. 

e. Pengaruh assurance terhadap kepuasan konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2012) dan Freddy Rangkuti (2006) 

dimensi ini meliputi pengetahuan, kesopanan petugas yang dapat 

dipercaya sehingga pelanggan bebas dari resiko. Adanya dimensi ini pada 

perusahaan akan berpengaruh pada kepuasan konsumen karena apa yang 

diinginkan pelanggan dapat dipenuhi oleh perusahaan yaitu dengan 

pengetahuan dan ketrampilan dari karyawan serta kesopanan dan 

keramahan dari karyawan akan membuat pelanggan merasa dihargai 

sehingga mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

Menurut Wang dan Shieeh (2006), Mohammad dan Alhamadani 

(2011), Head dan Devaraya (2010), Manuamy,  Chelliah dan Mun (2010), 

Razak, Sakrani, Wahab et all (2013), Pin dan Suki (2012), Loke, Taiwo, 

dan Salim et all (2011), Samosir (2005), Utama (2003) Hardiyati (2010), 

dan Refina (2011) variabel assurance memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Semakin baik persepsi konsumen terhadap variabel 

assurance yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan konsumen juga 
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akan semakin tinggi dan jika persepsi konsumen terhadap variabel 

assurance yang diberikan oleh perusahaan buruk maka kepuasan 

konsumen juga akan semakin rendah. 

Ho5  : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara assurance 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha5   : Ada pengaruh positif signifikan antara assurance terhadap 

kepuasan konsumen. 

2.4 Rerangka Pemikiran 

 Perusahaan yang menginginkan usahanya terus maju dan beroperasi terus 

menerus harus mampu memberikan kualitas layanan yang baik maka konsumen 

akan timbul rasa kepuasan pelanggan pada dirinya sehingga hal ini perlu di 

pikirkan sungguh-sungguh oleh perusahaan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi 

oleh tangible, responsiveness, realibility, emphaty, dan assurance.  Berdasarkan 

pemikiran di atas maka dapat digambarkan sebuah rerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah penulis 

2.5 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah disusun dalam bentuk pernyataan. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

a.  Ho1  : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara tangible 

terhadap kepuasan konsumen. 

     Ha1  : Ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap 

kepuasan  konsumen 

b.  Ho2  : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness 

terhadap   kepuasan konsumen. 

Tangibles 

(X₁) 

Responsiveness 

(X₂) 

Reliability 

(X₃) 

Emphaty 

(X₄) 

Kepuasan 

Konsumen 

 (Y) 
Ha₄ 

Ha₂ 

Ha₃ 

Ha₅
 H₁  Assurance 

(X₅) 

Ha₁
 H₁  
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     Ha2  : Ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness 

terhadap  kepuasan konsumen. 

c.  Ho3  : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara reliability 

terhadap kepuasan konsumen. 

     Ha3  : Ada pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap 

kepuasan konsumen. 

d.  Ho4  : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara emphaty 

terhadap kepuasan konsumen 

     Ha4  : Ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap 

kepuasan konsumen 

e.  Ho5  :  Tidak ada pengaruh positif signifikan antara assurance 

terhadap kepuasan konsumen. 

     Ha5  : Ada pengaruh positif signifikan antara assurance terhadap 

kepuasan konsumen. 
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BAB 3 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Carrefour 

Indonesia dengan subjek adalah pembeli yang berbelanja di Carrefour Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kausal. Pengertian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu fakta yang ada dilapangan 

sedangkan kausal berarti suatu langkah untuk mengevaluasi hubungan antara 

variabel yang diteliti dalam bentuk pengujian hipotesis (Malhotra, 2010). 

3.2 Data yang akan Dihimpun 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan 

jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjawan hipotesa yang telah 

dinyatakan. Adapun data yang diperlukan bersumber dari dua data, yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Malhotra (2010) data primer adalah data yang dibuat oleh penelit i 

yang diperoleh secara langung dari sumber asli dan data dikumpulkan 

untuk menyelesaikan masalah penelitian. Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner yang peneliti sebarkan langsung ke 

konsumen Carrefour Indonesia.  
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b. Data Sekunder 

Menurut Malhotra (2010) data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

peneliti untuk maksud  diluar masalah yang sedang ditangani. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur dan tinjauan pustaka, 

seperti buku, jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta website Carrefour 

Indonesia. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunde sebagai 

sumber. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Kuesioner 

Menurut Malhotra (2010) kuesioner yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara membagikan daftar pertanyaan secara langsung kepada 

responden untuk diisi. Cara penelitian terhadap hasil jawaban kuesioner 

menggunakan scala Likert dimana skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, dimana 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 

pernyataan (Sarjono dan Julianita, 2013). 
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b. Kepustakaan 

Untuk mendukung landasan teori maka dapat dilakukan studi kepustakaan 

yang didapat dari buku (literatur) yang berhubungan dengan penelitian 

agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

3.3.1   Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1.1 Populasi 

Menurut Sekaran dan Bougie (2011) populasi mengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diketahui oleh peneliti. 

Sedangkan menurut Priyatno (2008) populasi adalah suatu kelompok atau 

kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi penelitian. Pada 

penelitian ini populasinya adalah konsumen Carrefour Indonesia. 

3.3.1.2 Sampel 

Menurut Sekaran dan Bougie (2011) sampel adalah subkelompok atau 

sebagian dari populasi. Sedangkan menurut Priyatno (2008) sampel adalah bagian 

dari populasi yang akan diteliti. Pada penelitian ini sampelnya adalah konsumen 

Carrefour Indonesia yang pernah berbelanja di Carrefour Lebak Bulus, Jakarta 

Selatan. 

3.3.1.3. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah non 

profitability sampling. Menurut Sarjono dan Julianita (2013) non profitability 
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sampling adalah sebuah teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau 

peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah convenience sampling. Teknik 

convenience sampling karena responden yang dipilih berada di tempat dan waktu 

saat penelitian dilakukan (Malhotra, 2010). Pemilihan dilakukan secara acak 

ketika responden berada di dalam Carrefour Indonesia. 

 Ukuran sampel dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti 

maka dari itu penentuan jumlah sampel dengan populasi tidak diketahui menurut 

Bhattacharya (1997)  adalah sebagai berikut: 

n = p x q x [Za/2/d]² 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel minimum 

p  :  Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena populasi 

tidak  diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai 

terbesar) 

q : 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

a : Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2 : Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

d : Toleransi kesalahan (error) = 10% 

Perhitungan: 

n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]² 

n = 96,04 

Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan 

menjadi 100 responden.  
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3.3.2   Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel bebas (independent) 

adalah tangibles (X₁), responsiveness (X₂), reliability (X₃),  emphaty (X₄), dan 

assurance (X₅) Objek yang akan menjadi variabel terikat (dependent) adalah 

kepuasan pelanggan (Y). Agar lebih jelas maka akan dijabarkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

(1) 

Definisi Operasional 

(2) 

Indikator 

(3) 

Skala 

Statistik 

(4) 

Tangibles 

(X₁) 
meliputi penampilan fisik 

seperti gedung dan ruangan 
front office, tersedianya 

tempat parkir, kebersihan, 

kerapihan dan kenyamanan 
ruangan, kelengkapan 

peralatan komunikasi dan 

penampilan karyawan. 

(Zeithmal dan Bitner, 2013) 

1. Ketersediaan ruang parkir: 

Arena ruang parkir besar dan luas 

2. Kebersihan:  

Carrefour Indonesia memiliki 

kebersihan yang dipelihara 

3. Tata letak (layout): 

Tata letak barang di Carrefour 

Indonesia mudah diingat 

4. Rak dan lebar lorong: 

Anda merasa nyaman berbelanja 

dengan rak dan lebar lorong yang 
tersedia 

5. Display sign:  

Anda merasa dimudahkan dengan 

penamaan kelompok (display 
sign) di setiap lorong  

6. ketersediaan fasilitas sekitar: 

Interval 
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Variabel 

(1) 

Definisi Operasional 

(2) 

Indikator 

(3) 

Skala 

Statistik 

(4) 

  Anda terbantu dengan fasilitas 
sekitar seperti, restaurant, tempat 

bermain anak, dan ATM 

7. Kinerja karyawan: 

Kinerja para karyawan baik 

(Head dan Devaraya, 2010) 

 

Responsive

ness (X₂) 
Respon atau kesigapan 
karyawan dalam membantu 

pelanggan dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan 

tanggap, yang meliputi 
kesigapan karyawan dalam 

menanggapi pelanggan, 

kecepatan karyawan dalam 
menangani transaksi, dan 

penanganan keluhan 

pelanggan atau pasien. 
(Zeithmal dan Bitner, 2013) 

1Tanggap dalam merespon 
keluhan: 

Karyawan tanggap dengan 

keluhan yang disampaikan oleh 
Anda. 

2.Keinginan staff untuk 
membantu:  

Karyawan berinisiatif membantu 
lebih dahulu 

3.Kepedulian untuk membantu: 

Karyawan memiliki kepedulian 

dalam membantu Anda.  

(Head dan Devaraya, 2010) 

Interval 

reliability 

(X₃) 
kemampuan untuk 
memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan janji 

yang ditawarkan. (Zeithmal 
dan Bitner, 2013) 

1.  Kecepatan layanan utama:  

Menurut Anda kecepatan layanan 

utama sudah baik (layanan 
sebelum transaksi, pada saat 

transaksi dan setelah transaksi) 

2.Kecepatan layanan tambahan: 

Menurut Anda kecepatan layanan 

tambahan sudah baik (buka 
antrian baru jika lebih dari tiga 

orang di depan Anda, layanan 

home delivery & Carrefour online, 
dan dan layanan Carrefour 

Online, click & drive) 

Interval 



 

54 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Variabel 

(1) 

Definisi Operasional 

(2) 

Indikator 

(3) 

Skala 

Statistik 

(4) 

  3. Akurasi dalam bertransaksi:  

Tagihan yang diberikan sesuai 

dengan harga yang tercantum 

dengan harga yang anda beli 

(Head dan Devaraya, 2010) 

 

emphaty 

(X₄) 
perhatian secara individual 

yang diberikan perusahaan 

kepada pelanggan seperti 
emudahan untuk 

menghubungi perusahaan, 

kemampuan karyawan 

untuk berkomunikasi 
dengan pelanggan, dan 

usaha perusahaan untuk 

memahami keinginan dan 
kebutuhan pelanggannya. 

(Zeithmal dan Bitner, 2013) 

1. Perhatian dari karyawan : 

Karyawan memberikan perhatian 
dalam melayani Anda 

2. kesabaran karyawan: 

Karyawan melayani Anda dengan 

sabar 

3. Kemudahan berkomunikasi: 

Anda dan karyawan dapat 
berkomunikasi dengan mudah 

(Head dan Devaraya, 2010) 

Interval 

Assurance 

(X₅) 
kemampuan karyawan atas 

pengetahuan terhadap 

produk secara tepat, 
kualitas keramahtamahan, 

perhatian dan kesopanan 

dalam memberikan 
pelayanan, keterampilan 

dalam memberikan 

keamanan di dalam 

memanfaatkan jasa yang 
ditawarkan, dan 

kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan 
pelanggan terhadap 

perusahaan (Zeithmal dan 

Bitner, 2013) 

1. Keamanan dalam bertransaksi :  

Anda merasa keamanan  dalam 
bertransaksi terjamin 

2.     keamanan untuk parkir 
kendaraan: 

Area parkir kendaraan dijaga oleh 
satpam atau petugas yang terkait 

3. kepedulian untuk pelanggan: 

Karyawan memperdulikan Anda 

seperti meninggalkan 

pekerjaannya dahulu untuk 
membantu Anda 

(Head dan Devaraya, 2010) 

Interval 

Kepuasan 

Pelanggan 
(Y) 

tanggapan konsumen 

terhadap evaluasi yang 
dirasakan antara harapan  

1. Harapan pelayanan: 

Pelayanan yang diberikan sesuai  

Interval 
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Variabel 

(1) 

Definisi Operasional 

(2) 

Indikator 

(3) 

Skala 

Statistik 

(4) 

 sebelumnya dan kinerja 
aktual dari produk atau jasa 

seperti yang dirasakan 

setelah konsumsi (Tse & 

Wilton, 1988) 

dengan harapan Anda 

2. Kinerja yang dirasakan:  

Anda merasa bahwa kinerja 
Carrefour Indonesia sudah baik 

(Head dan Devaraya, 2010) 

 

Sumber: oleh penulis 

 

3.4 Metode Pengolahan Data 

3.4.1. Uji Instrumen 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan Software 

Statical Package for Social Sciences (SPSS) 17.  Dalam hal ini dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas untuk menguji kuesioner. 

3.4.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2008). Validitas digunakan untuk 

mengetahui tingkat kevalid-an suatu instrumen yang digunakan dalam 

mengumpulkan data yaitu, kuesioner.  

Pengujian validitas dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor 

item dengan skor faktor total. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu 

koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item 

dan untuk menunjukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Penentuan 
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layak atau tidaknya suatu item yang digunakan bila mempunyai nilai signifikansi 

0,05.  

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Priyatno, 2008): 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen 

atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung <  r tabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrumen 

atau item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan tidak valid). 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008).  

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 artinya instrumen 

dapat dikatakan reliabel bila alpha lebih besar dari r kritis product moment atau 

bisa menggunakan batasan tertentu, seperti 0,6. Menurut Sekaran dan Bougie 

(2011:325) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan di atas 0,8 adalah baik.  Dasar pengambilan keputusan reliabilitas 

alat ukur pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 maka dinyatakan reliabel 

b. Cronbach’s Alpha < 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengtahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2008). Dalam pembahasan ni akan 

digunakan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 5% atau 0,05. Kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

b. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sig. ≥ 0,05 menunjukan 

data berdistribusi normal. 

c. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sig. < 0,05 menunjukan 

data tidak berdistribusi normal. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi (Priyatno, 2008). Prasyarat yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Pada 

pembahasan ini akan dilakukan uji multikolinearitas dengan pair-wise 
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correlation, dimana jika lebih dari 0,8 maka terjadi masalah multikolinearitas 

(Gujarati, 2003). Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai pair-wise correlation ≥ 0,8 maka terjadi gejala 

multikolinearitas. 

b. Jika nilai pair-wise correlation < 0,8 maka tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Priyatno, 2008).  

Pada pembahasan ini akan dilakukan uji heterokedastisitas dengan menggunakan 

uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel 

dependen (LnX₁, LnX₂, LnX₃, LnX₄, dan LnX₅). Kriteria pengujian adalah sebaai 

beikut: 

a. Ho : Homoskedastisitas 

Ha : Heteroskedastisitas 

b. Dengan melihat nilai p value pada kolom Sig., apabila nilai Sig ≥ 0,05 

maka Ho diterima (homoskedastisitas). 

c. Dengan melihat nilai p value sig < 0,05 maka Ho ditolak 

(heteroskedastisitas). 
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3.4.3 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sekaran (2006) analisa regresi berganda dilakukan untuk menguji 

pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat 

yang berskala interval (Sarjono dan Julianita, 2013). Sedangkan analisa regresi 

linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen (X₁,X₂,.....Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. (Priyatno, 2008). Persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = a + b₁X₁+ b₂X₂ + b₃X₃ + b₄X₄ + b₅X₅ + e 

Keterangan:  

Y = Kepuasan konsumen 

X₁ = Tangibles 

X₂ = Responsiveness 

X₃= Reliability 

X₄= Emphaty 

X₅= Assurance 

a   = Konstanta 

b   = Koefisien regresi 

e   = error  
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3.4.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

Menurut Priyatno, (2008) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi variabel independen  (X₁,X₂,.....Xn) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengetahui 

kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p < 0,05 maka Ha diterima, yaitu 

secara parsial ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y bila p ≥ 0,05 maka Ho 

diterima, yaitu secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara X terhadap Y. 

Dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5% . 

Ho : tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

Ha : ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

3.4.3.3 Analisis Determinasi (R²) 

Menurut Priyatno (2008) analisis determinasi dalam regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel 

independen (X₁, X₂, X₃, X₄, X₅) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). 

Koefisien ini menunjukan seberapa besar persentase variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi dependen. R² sama 

dengan 0 maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau ariabel 

independen yang digunakan model tidak menjelaskan sedikitpun variasi 

dependen. Sebaliknya R² sama dengan 1 maka persentase sumbangan pengaruh 
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yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna 

atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% 

variasi variabel dependen. 

Adjusted R² adalah nilai R square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu 

lebih kecil dari R square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut 

Anderson, Sweeney, Williams, et all (2012) rumus adjusted R² adalah sebagai 

berikut: 

R²a = 1 – (1-R²)    n - 1 

       n - p – 1 

Keterangan: 

R² : R Square (SSR/SST) 

n   : jumlah sampel 

p   : angka predictors 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Carrefour di Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan membuka gerai 

pertama di Cempaka Putih pada bulan Oktober 1998. Pada saat yang sama, 

Continent, sebagai perusahaan ritel Prancis, membuka gerai pertamanya di Pasar 

Festival. Pada tahun 1999, Carrefour dan Promodes (sebagai pemegang saham 

utama dari Continent) menggabungkan semua kegiatan usaha ritel di seluruh 

dunia dengan nama Carrefour. Hal tersebut menjadikan Carrefour sebagai ritel 

terbesar kedua di dunia. Sebagai bagian dari perusahaan global, PT. Carrefour 

Indonesia berusaha untuk memberikan standar pelayanan kelas dunia dalam 

industri ritel Indonesia. Carrefour Indonesia memperkenalkan konsep hipermarket 

dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia bagi pelanggan 

Carrefour Indonesia. Carrefour menawarkan konsep “One-Stop Shopping” yang 

menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga 

memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Saat ini, 

Carrefour sudah beroperasi di 84 gerai dan tersebar di 28 kota/kabupaten di 

Indonesia. 72 juta pelanggan telah mengunjungi Carrefour pada tahun 2010, naik 

dari 62 juta pelanggan pada tahun sebelumnya. Dalam menunjang jumlah 

pelanggan maka Carrefour sendiri menawarkan lebih dari 40.000 produk. adapun 

struktur organisasi Carrefour Indonesia merupakan dapat dilihat pada lampiran 2. 

http://ayosini.com/
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4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

4.1.2.1 Visi Perusahaan 

 Menjadi paserba terbesar di dunia dan menjadi acuan peserba modern 

untuk melindungi kesehatan, keamanan konsumen, dan lingkungan 

4.1.2.2 Misi Prusahaan 

 Misi dari Carrefour Indonesia berlandaskan aspek kebebasan, tanggung 

jawab, berbagi, menghargai, integritas, solidaritas, dan progres, dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a. Menciptakan paserba dengan konsep tempat belanja keluarga 

b. Memberikan pilihan dan kualitas ke semua orang 

c. Menciptakan harga yang diinginkan konsumen dan penyediaan lokasi 

yang dekat dengan rumah 

d. Membangun kerjasama yang baik dengan para pemasok yang berkualitas 

e. Memberikan dukungan yang terbaik bagi para karyawan untuk 

berkembang dan mencapai potensi maksimal guna memberikan pelayanan 

yang memuaskan kepada pelanggan. 

4.1.3 Ruang Lingkup dan Bisnis  

  Konsep paserba yang ditawarkan merupakan konsep perdagangan 

eceran yang diciptakan oleh Carrefour dimana dirancang untuk memuaskan 
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para konsumen. Di Indonesia, terutama di Jakarta, Carrefour dengan cepat 

menjadi suatu bahan alternatif belanja bagi seluruh keluarga. Ditambah dengan 

adanya fasilitas-fasilitas pelengkap seperti snack corner, food court, parkir 

gratis dipaserba-paserba tertentu, bahkan dengan adanya garansi harga dan 

garansi kualitas maka paserba Carrefour benar-benar merupakan tempat 

belanja keluarga. 

 Fokus terhadap konsumen diterjemahkan dalam 3 pilar utama yang 

diyakini akan dapat membuat Carrefour menjadi pilihan tempat belanja bagi 

para konsumen Indonesia. Ketiga pilar utama tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Harga yang bersaing 

b. Pilihan yang lengkap 

c. Pelayanan yang memuaskan 

Dalam website resminya Carrefour Indonesia memberikan penawaran yang 

bagus karena Carrefour memberikan kemudahan dan kenyamanan berbelanja 

melalui program Home Delivery dan Carrefour Online dimana konsumen 

memilih barangnya dan tunggu kedatangan belanjaan di rumah. Layanan 

praktis, mudah, dan cepat ini akan diantar oleh kurir professional. Lebih dari 

itu konsumen juga bisa berbelanja dengan layanan Carrefour Online, click & 

drive dengan cara memilih barang belanjaan serta membayar dengan online 

lalu mengambil barang belanjaan dengan waktu yang telah konsumen tentukan 

dan dapat diambil di pos drive thru sehingga konsumen tidak perlu turun dari 

mobil tetapi layanan ini hanya belaku di Carrefour Lebak Bulus. 
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Carrefour Indonesia juga menjamin kenyamanan konsumen berbelanja 

dengan berbagai program garansi di antaranya; Ada harga yang lebih murah 

dalam jarak tertentu akan ganti dua kali selisihnya. Beda harga label vs kasir, 

konsumen membayar harga termurah. dan pangkas antrian, dimana akan 

membuka tambahan kasir jika ada lebih dari 3 pelanggan di depan.  

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Profil Responden  

4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 

    Dari hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh data jenis kelamin 

sebagai berikut:     

Gambar 4.1  Pie Chart Jenis Kelamin Responden 

Pria

Wanita

 

64% 

36% 

Sumber: Diolah penulis 

Jenis Kelamin 
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Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui jumlah responden yang 

berjenis kelamin pria berjumlah 36 orang atau sebesar 36% dari total 100 orang 

responden. Jumlah responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 64 orang 

atau sebesar 64% dari total 100 orang responden. Jadi dapat disimpulkan 

mayoritas jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah wanita. 

4.2.1.2 Usia Responden 

  Dari hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh data usia responden 

sebagai berikut:     

 

Gambar 4.2 Pie Chart Usia Responden 

16-25 tahun

26-35 tahun

36-45 tahun

46-55 tahun

>55 tahun

 

8% 

78% 

8% 
5% 1% 

Sumber: Diolah penulis 

Usia Responden 
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Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui jumlah responden yang 

berusia 16-25 tahun berjumlah 78 orang atau sebesar 78% dari total 100 orang 

responden, usia 26-35 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 8% dari total 100 

orang responden, usia 36-45 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 8% dari 

total 100 orang responden, usia 46-55 tahun berjumlah 5 orang atau 5% dari 

total 100 orang responden, dan usia di atas 55 tahun berjumlah 1 orang atau 

sebesar 1% dari total 100 orang responden. Jadi dapat disimpulkan mayoritas 

usia responden dalam penelitian ini adalah pada rentang usia 16-25 tahun. 

4.2.1.3 Pendidikan Terakhir Responden  

Dari hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh data tingkat pendidikan 

terakhir responden sebagai berikut: 

Gambar 4.3 Pie Chart Pendidikan Terakhir Responden 

SMA

Diploma 3 (D3)

Strata 1 (S1)

Strata 2 (S2)

 
Sumber: Diolah penulis 

Pendidikan Terakhir Responden 

44% 

29% 

21% 

6% 



 

68 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui tingkat pendidikan terakhir 

responden SMA berjumlah 21 orang atau sebesar 21% dari total 100 orang 

responden, Diploma 3 (D3) berjumlah 29 orang atau sebesar 29% dari total 100 

orang responden, Strata 1 (S1) berjumlah 44 orang atau 44% dari total 100 orang 

responden, dan Strata 2 (S2)  berjumlah 6 orang atau sebesar 6% dari total 100 

orang responden. Jadi dapat disimpulkan mayoritas tingkat pendidikan terakhir 

dalam penelitian ini adalah Strata 1 (S1). 

4.2.1.4 Pekerjaan Responden 

Dari hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh data pekerjaan responden 

sebagai berikut: 

Gambar 4.4 Pie Chart Pekerjaan Responden 

Pegawai Swasta

Pegawai Negeri

Wiraswasta

Pelajar/Mahasis
wa

Ibu Rumah
Tangga

Lainnya

 

Sumber: Diolah penulis 

Pekerjaan 

46% 

7% 4% 

36% 

3% 4% 
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Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui pekerjaan responden yang 

bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 46 orang atau sebesar 49% dari total 

100 orang responden, pegawai negeri berjumlah 4 orang atau sebesar 4% dari total 

100 orang responden, Wiraswasta berjumlah 7 orang atau 7% dari total 100 orang 

responden, pelajar/mahasiswa berjumlah 36 orang atau sebesar 36% dari total 100 

orang responden, ibu rumah tangga berjumlah 3 orang atau sebesar 3% dari total 

100 orang responden, dan pekerjaan lainnya berjumlah 4 orang atau sebesar 4% 

dari total 100 orang responden. Jadi dapat disimpulkan mayoritas pekerjaan 

responden dalam penelitian ini adalah pegawai swasta. 

4.2.1.5 Total Pengeluaran Responden 

Dari hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh data total pengeluaran 

responden selama sebulan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Pie Chart Total Pengeluaran Sebulan Responden 

< Rp 1.000.000,00

Rp 1.000.000,00 -
Rp 1.499.999,00

Rp 1.500.000,00 -
Rp 1.999.999,00

Rp 2.000.000,00 -
Rp    2.499.999,00

Rp 2.500.000,00 -
Rp 2.999.999,00

> Rp 3.000.000

 Dari hasil pengolahan data kuesioner diketahui total pengeluaran sebulan 

responden > Rp 1.000.000,00 berjumlah 14 orang atau sebesar 14% dari total 100 

orang responden, Rp 1.000.000,00 – Rp 1.499.999,00 berjumlah 21 orang atau 

sebesar 21% dari total 100 orang responden, Rp 1.500.000,00 – Rp 1.999.999,00 

berjumlah 15 orang atau 15% dari total 100 orang responden, Rp 2.000.000,00 – 

Rp 2.499.999,00 berjumlah 12 orang atau sebesar 12% dari total 100 orang 

responden, Rp 2.500.000,00 – Rp 2.999.999,00 berjumlah 12 orang atau sebesar 

12% dari total 100 orang responden, dan > Rp 3.000.000,00 berjumlah 26 orang 

atau sebesar 26% dari total 100 orang responden. Jadi dapat disimpulkan 

mayoritas total pengeluaran sebulan responden dalam penelitian ini adalah > Rp 

3.000.000,00. 

Total Pengeluaran Sebulan 

Sumber: Diolah penulis 

14% 

21% 

15% 
12% 

12% 

26% 
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4.2.2 Analisis Pre-test 

 Pretest dilakukan terhadap 30 responden. Adapun uji yang dilakukan 

adalah uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dibahas sebagai berikut: 

4.2.2.1 Uji Validitas  

 Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Suatu indikator atau pernyataan dinyatakan 

valid jika nilai r hitung ≥ r tabel (Priyatno, 2008). Nilai r tabel dengan α = 5% dan 

df = 28 (30-2) adalah sebesar 0,31. Hasil uji validitas pre-test dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Variabel Dimensi Indikator r tabel r hitung Kesimpulan 

Kualitas 

Layanan 

Tangibles 

T1 

0,31 

0,632 VALID 

T2 0,469 VALID 

T3 0,425 VALID 

T4 0,435 VALID 

T5 0,587 VALID 

T6 0,692 VALID 

T7 0,655 VALID 

Responsiveness 

Res1 0,676 VALID 

Res2 0,673 VALID 

Res3 0,791 VALID 

Reliability 

Rel1 0,537 VALID 

Rel2 0,333 VALID 

Rel3 0,488 VALID 

Emphaty 

E1 0,771 VALID 

E2 0,802 VALID 

E3 0,709 VALID 

Assurance 

A1 0,543 VALID 

A2 0,606 VALID 

A3 0,594 VALID 

Kepuasan 

Konsumen   

KK1 0,538 VALID 

KK2 0,538 VALID 

Sumber: Diolah penulis 

 Berdasarkan hasil analisis tabel 4.1 di atas diketahui bahwa keseluruhan 

item indikator atau pernyataan pada saat pre-test menunjukan bahwa r hitung ≥ r 

tabel (0,31) maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrumen penelitian 

pada  pre-test adalah valid. 
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4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008). Suatu variabel pengukuran dapat 

dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6 (Sekaran dan Bougie,2011). 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach's 

Alpha Kesimpulan  

Tangibles 7 0,814 RELIABEL 

Responsiveness 3 0,843 RELIABEL 

Reliability 3 0,625 RELIABEL 

Emphaty 3 0,871 RELIABEL 

Assurance 3 0,748 RELIABEL 

Kepuasan Konsumen 2 0,699 RELIABEL 

Sumber: Diolah penulis 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.2 di atas maka dapat dilihat 

seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha ≥ 0.6, yang artinya  

jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan adalah konsisten dan dapat 

diandalkan (reliable). 

 

4.2.3 Analisis Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap 100 responden. Adapun uji yang dilakukan 

adalah uji validitas dan uji reliabilitas yang akan dibahas sebagai berikut: 
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4.2.3.1 Uji Validitas Penelitian 

Berdasarkan perhitungan hasil pre-test, maka  dapat dinyatakan seluruh 

instrumen penelitian  valid. Suatu indikator atau pernyataan dinyatakan valid jika 

nilai r hitung  ≥  r tabel (Priyatno, 2008). Nilai r tabel dengan α = 5% dan df = 98 

(100-2) adalah sebesar 0,17. Hasil pengujian validitas data keseluruhan penelitian 

ini akan digambarkan dalam table berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator r tabel r hitung Kesimpulan 

Kualitas 

Layanan 

Tangibles 

T1 

0,17 

0,502 VALID 

T2 0,505 VALID 

T3 0,495 VALID 

T4 0,505 VALID 

T5 0,569 VALID 

T6 0,374 VALID 

T7 0,474 VALID 

Responsiveness 

Res1 0,637 VALID 

Res2 0,601 VALID 

Res3 0,703 VALID 

Reliability 

Rel1 0,563 VALID 

Rel2 0,425 VALID 

Rel3 0,354 VALID 

Emphaty 

E1 0,711 VALID 

E2 0,701 VALID 

E3 0,656 VALID 

Assurance 

A1 0,467 VALID 

A2 0,493 VALID 

A3 0,421 VALID 

Kepuasan 

Konsumen   

KK1 0,685 VALID 

KK2 0,685 VALID 

  

Sumber: Diolah penulis 
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa nilai setiam item pernyataan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari niali r tabel  ( r hitung ≥ r tabel = 0,17 

→ data dikatakan valid) sehingga data dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

valid. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran (pernyataan dalam 

kuesioner) sudah akurat jawabannya dapat dipakai untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (kualitas layanan Carrefour Indonesia).  

4.2.3.2 Uji Reliabilitas Penelitian 

Setelah dilakukan uji validitas selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 

Variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6 

(Sekaran dan Bougie,2011). 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian 

Variabel 

Jumlah 

Item 

Pernyataan 

Cronbach's 

Alpha Kesimpulan  

Tangibles 7 0,766 RELIABEL 

Responsiveness 3 0,797 RELIABEL 

Reliability 3 0,626 RELIABEL 

Emphaty 3 0,830 RELIABEL 

Assurance 3 0,649 RELIABEL 

Kepuasan Konsumen 2 0,811 RELIABEL 

Sumber: Diolah penulis 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.4 di atas maka dapat dilihat 

seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha ≥ 0.6, yang artinya  

jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan adalah konsisten dan dapat 

diandalkan (reliable). 
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4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

 Uji norrmalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak (Priyatno, 2008). Dalam pengujian ini akan 

menggunakan uji One Sample Kolmogrov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikasi 5%.  Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

b. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sig. ≥ 0,05 menunjukan data 

berdistribusi normal 

c. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sig. < 0,05 menunjukan data 

tidak berdistribusi normal 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

,0000000

,42161404

,075

,050

-,075

,746

,634

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 
 Sumber: Diolah penulis 



 

77 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.5 di atas diketahui nilai 

Asymp sig.  sebesar 0,634. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi  ≥ 

0,05 (Priyatno, 2008).  Maka data penelitian di atas dapat dikatakan Ho diterima, 

yaitu data berdistribusi normal. 

 

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikoliearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi (Priyatno, 2008). Pada penelitian ini 

akan dilakukan uji multikolinearitas dengan metode pair-wise correlation. 

Dimana jika lebih dari 0,8 maka terjadi masalah multikolinearitas (Gujarati, 

2003). Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai pair-wise correlation ≥ 0,8 maka terjadi multikolinearitas 

b. Jika nilai pair-wise correlation < 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas Penelitian 

Coefficient Correlationsa

1,000 ,077 -,192 -,209 -,247

,077 1,000 -,259 -,117 -,542

-,192 -,259 1,000 -,147 -,082

-,209 -,117 -,147 1,000 -,258

-,247 -,542 -,082 -,258 1,000

,009 ,001 -,002 -,002 -,003

,001 ,009 -,002 -,001 -,006

-,002 -,002 ,009 -,002 -,001

-,002 -,001 -,002 ,013 -,003

-,003 -,006 -,001 -,003 ,014

Assurance

Responsiveness

Reliability

Tangible

Emphaty

Assurance

Responsiveness

Reliability

Tangible

Emphaty

Correlations

Covariances

Model

1

Assurance

Responsi

veness Reliability Tangible Emphaty

Dependent Variable:  Kepuasan_Konsumena. 

 
 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.6 di atas diketahui bahwa koefisien korelasi 

antar variabel bebas berada < 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. 

 

4.2.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Priyatno, 2008). 

Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 

uji Park, yaitu meregresikan nilai residual (Lnei²) dengan masing-masing variabel 

dependen (LnX₁, LnX₂, LnX₃, LnX₄, dan LnX₅). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut: 

 

Sumber: Diolah penulis 
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a. Ho  : Homoskedastisitas 

Ha : Heteroskedastisitas 

b. Dengan melihat nilai p value pada kolom sig. apabila nilai sig. ≥ 0,05 

maka Ho diterima (homoskedastisitas) 

c. Dengan melihat nilai p value sig. < 0,05 maka Ho ditolak 

(heteroskedastisitas) 

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas Penelitian 

Coefficientsa

-,120 2,917 -,041 ,967

1,706 2,458 ,088 ,694 ,489

-1,189 1,547 -,113 -,768 ,444

,545 1,802 ,037 ,302 ,763

-2,516 2,182 -,177 -1,153 ,252

-1,200 1,989 -,072 -,603 ,548

(Constant)

LnX1

LnX2

LnX3

LnX4

LnX5

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: Lnei2a. 

 

 

 Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.7 di atas dengan 

menggunakan uji Park, nilai p value pada kolom sig. pada variabel LnX₁ 

(tangibles) sebesar 0,967, LnX₂ (responsiveness) sebesar 0,489, LnX₃ (reliability) 

sebesar 0,444, LnX₄ (emphaty) sebesar 0,252, dan LnX₅ (assurance) sebesar 

0,548. Hasil uji dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

(homoskedastisitas) dengan melihat nilai p value pada kolom Sig. apabila Sig. ≥ 

Sumber: Diolah penulis 
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0,05. Oleh karena itu hasil penelitian di atas dapat disimpulkan Ho diterima, yaitu 

tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

 

4.3 Uji Regresi Berganda 

 Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antar dua 

atau lebih variabel independent (X₁, X₂,...... Xn) dengan variabel dependent (Y) 

(Priyatno, 2008). Analisis pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur pengaruh kualitas layanan (tangibles, responsiveness, reliability, 

emphaty, dan assurance) terhadap kepuasan konsumen pada Carrefour Indonesia 

yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Adapun hasil pengolahan 

data dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.8 Uji Regresi Linear Berganda Penelitian 

Coefficientsa

,270 ,386 ,700 ,486

,207 ,114 ,175 1,820 ,072

,079 ,096 ,091 ,822 ,413

,158 ,096 ,152 1,635 ,105

,250 ,118 ,250 2,113 ,037

,245 ,097 ,225 2,522 ,013

(Constant)

Tangible

Responsiv eness

Reliability

Emphaty

Assurance

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: Kepuasan_Konsumena. 

 

  

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut: 

Sumber: Diolah penulis 
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Kepuasan Konsumen (Y)  =  0,27 + 0,207T + 0,079RES + 0,158REL + 

0,25EM + 0,245ASS 

Keterangan: 

Y = Kepuasan konsumen 

T = Tangible  

RES = Responsiveness  

REL = Reliability  

EM = Emphaty  

ASS = Assurance  

 Konstanta sebesar 0,27 artinya jika tangible (T), responsiveness (RESS), 

reliability (REL), emphaty (EM), dan assurance (ASS) nilainya adalah nol maka 

kepuasan konsumen (Y) nilainya adalah sebesar 0,27. 

Koefisien regresi variabel T (tangible) sebesar 0,207. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh positif antara T (tangible)  dengan kepuasan 

konsumen, semakin naik T (tangible) maka akan semakin meningkat kepuasan 

konsumen. 

 Koefisien regresi variabel RESS (responsiveness) sebesar 0,079. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara  RESS 

(responsiveness)  dengan kepuasan konsumen, semakin naik RESS 

(responsiveness) maka akan semakin meningkat kepuasan konsumen. 

Koefisien regresi  variabel REL (reliabilty) sebesar 0,158. Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara REL (reliabilty) dengan 
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kepuasan konsumen, semakin naik REL (reliabilty) maka akan semakin 

meningkat kepuasan konsumen. 

Koefisien regresi variabel EM (emphaty) sebesar 0,250 . Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh positif antara  EM (emphaty) dengan kepuasan 

konsumen, semakin naik EM (emphaty)  maka akan semakin meningkat kepuasan 

konsumen. 

Koefisien regresi  variabel ASS (assurance) sebesar 0,245. Koefisien 

bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara  ASS (assurance) dengan 

kepuasan konsumen, semakin naik ASS (assurance)  maka akan semakin 

meningkat kepuasan konsumen. 

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dimensi 

kualitas layanan yang dimiliki oleh Carrefour Indonesia memiliki hubungan yang 

positif dan berbanding lurus dengan kepuasan konsumen.  

4.4 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara tangibles, 

reponsiveness, reliability, emphaty, dan assurance secara parsial terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Penelitian 

Coefficientsa

,270 ,386 ,700 ,486

,207 ,114 ,175 1,820 ,072

,079 ,096 ,091 ,822 ,413

,158 ,096 ,152 1,635 ,105

,250 ,118 ,250 2,113 ,037

,245 ,097 ,225 2,522 ,013

(Constant)

Tangible

Responsiv eness

Reliability

Emphaty

Assurance

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: Kepuasan_Konsumena. 

 

       Variabel tangible menggunakan derajat keyakinan α = 10% 

 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria jika p ≥ 0.05 

maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara 

parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan 

α = 5%. Begitu pula sebaliknya jika p < 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh signifikan secara parsial variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 

a. Hipotesis 1 

Ho1 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap 

Sumber: Diolah penulis 

* 

* 
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kepuasan konsumen. 

Ha1 : Ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap 

kepuasan konsumen. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai Sig. tangible sebesar 0,072. dan lebih 

besar sama dengan 0.05 (0.072 ≥ 0.05), maka Ho diterima. Hal ini memiliki arti 

bahwa  tidak  ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap kepuasan 

konsumen Carrefour Indonesia. Tetapi karena variabel tangibles menggunakan 

derajat keyakinan α = 10% maka variabel tangibles dapat dinyatakan Ha diterima, 

yaitu ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumen merasa bahwa 

ketersediaan ruang parkir, kebersihan, tata letak (layout), rak dan lebar lorong, 

display sign, dan ketersediaan fasilitas sekitar mendapat perhatian oleh konsumen 

dalam mempengaruhi kepuasan.  

b. Hipotesis 2 

Ho2 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha2 : Ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness 

terhadap  kepuasan konsumen. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai Sig. responsivenss sebesar 0,413. dan 

lebih besar sama dengan 0.05 (0.413 ≥ 0.05), maka Ho diterima. Hal ini memiliki 

arti bahwa tidak ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness  terhadap 

kepuasan konsumen Carrefour Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumen 



 

85 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

merasa bahwa karyawan tanggap akan keluhan, keinginan staff untuk membantu, 

dan kepedulian untuk membantu sudah merupakan suatu standar operasional 

disetiap perusahaan yang memperjualkan barang dan atau jasa sehingga variabel 

responsiveness ini tidak terlalu dipikirkan oleh konsumen dalam mempengaruhi 

kepuasan. 

 

c. Hipotesis 3 

Ho3 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara reliability 

terhadap kepuasan konsumen. 

Ha3 :  Ada pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap 

kepuasan konsumen. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai Sig. reliability sebesar 0,105. dan lebih 

besar sama dengan 0.05 (0.105 ≥ 0.05), maka Ho diterima. Hal ini memiliki arti 

bahwa tidak  ada pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap kepuasan 

konsumen Carrefour Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsumen merasa bahwa 

kecepatan layanan utama, kecepatan layanan tambahan, dan tagihan yang 

diberikan sudah sesuai dengan standard operasional Carrefour Indonesia sehingga 

variabel reliability ini tidak terlalu dipikirkan oleh konsumen dalam 

memepengaruhi kepuasan. 

 

d. Hipotesis 4 

Ho4 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap 
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kepuasan konsumen. 

Ha4 :  Ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap 

kepuasan konsumen. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai Sig. emphaty sebesar 0,037. dan lebih 

kecil dari 0.05 (0.037 < 0.05), maka Ha diterima. Hal ini memiliki arti bahwa ada 

pengaruh signifikan antara emphaty terhadap kepuasan konsumen Carrefour 

Indonesia. Hal ini disebabkan, konsumen merasa bahwa karyawan memberikan 

perhatian dalam melayani, karyawan melayani dengan sabar, dan terjadi 

komunikasi dua arah antara konsumen dan karyawan sehingga variabel emphaty 

ini mendapat perhatian oleh konsumen dalam mempengaruhi kepuasan. 

 

e. Hipotesis 5 

Ho5 : Tidak ada pengaruh positif signifikan antara assurance 

terhadap kepuasan konsumen 

Ha5 :  Ada pengaruh positif signifikan antara assurance terhadap 

kepuasan  konsumen. 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas nilai Sig. assurance sebesar 0,013. dan kecil 

dari 0.05 (0.013 < 0.05), maka Ha diterima. Hal ini memiliki arti bahwa ada 

pengaruh positif signifikan antara assurance terhadap kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia. Hal ini disebabkan, konsumen merasa bahwa keamanan 

dalam bertransaksi terkamin, area parkir yang dijaga oleh satpam atau petugas 
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terkait, dan karyawan yang memperdulikan konsumen sehingga variabel 

assurance ini mendapat perhatian oleh konsumen dalam mempengaruhi kepuasan. 

 

4.4.2 Dimensi Yang Dominan Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

 Setelah mendapatkan hasil uji koefisien regresi secara parsial atau uji t 

maka akan terlihat diantara variabel tangible, responsiveness, reliability, emphaty, 

dan assurance mana yang berpengaruh  dominan terhadap kepuasan konsumen. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Dimensi Yang Dominan Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

 

 

Berdasarkan  tabel 4.10 di atas diketahui variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap kepuasan konsumen Carrefour Indonesia adalah variabel 

emphaty dimana memiliki  standardized cofficient beta dengan nilai tertinggi 

yaitu, 0,250. 

 

 

Variabel Standardized 

Cofficient Beta 

Sig. Keterangan 

Tangible 0,175 0,072 Ada pengaruh signifikan 

Emphaty 0,250 0,037 Ada pengaruh signifikan 

Assurance 0,225 0,013 Ada pengaruh signifikan 

Sumber: Diolah penulis 
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4.4.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 

 Untuk melihat pengaruh variabel tangible, responsivenss, reliability, 

emphaty, dan assurance secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia maka dapat dilihat pada nilai angka adjusted R² dari hasil 

perhitungan dalam model summary dibawah ini: 

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb

,697a ,486 ,459 ,43268

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Assurance, Responsiv eness,

Reliability , Tangible, Emphaty

a. 

Dependent Variable: Kepuasan_Konsumenb. 
 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R² 

adalah sebesar 0,459 atau 45,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel 

tangible, responsiveness, reliability, emphaty, dan assurance berpengaruh sebesar 

45,9% terhadap kepuasan konsumen Carrefour Indonesia sedangkan sisanya 

(100% - 45,9% = 54,1%)  dipengaruhi oleh faktor variabel lain yang tidak 

diungkapkan dalam penelitian ini.  Dimana menurut Parasuraman (1998) terdapat 

sepuluh dimensi kualitas layanan, antara lain tangible, reliability, responsiveness, 

competence, courtesy, credibility, security, access, communication, dan 

understanding the consumer. Selain kualitas layanan ada empat faktor lain yang 

menentukan kepuasan, menurut Lupiyoadi (2013) adalah sebagai berikut: 

Sumber: Diolah penulis 
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a. Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi 

mereka menunjukan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas 

b. Emosional, pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum kepadanya bila menggunakan 

produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. 

c. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan 

harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada pelanggannya 

d. Biaya, pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 

cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.  

 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis 

data maka peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat 

penelitian ini kedalam implikasi manajerialnya. 

 Pada analisis tambahan ini peneliti menggunakan average value dari tiap 

indikator penilaian pada tiap variabel dimana variabel yang digunakan merupakan 

variabel kualitas layanan yang berpengaruh signifikan setelah dilakukan uji t (uji 

parsial) dan diurutkan dari variabel yang paling dominan. Tujuan penggunaan 

average value adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari tiap indikator. 

Berikut ini merupakan penjelasan implikasi manajerial dari masing-masing 

variabel Emphaty, Assurance, dan Tangible adalah sebagai berikut: 
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a. Average Value Indikator Variabel Emphaty 

Tabel 4.12 Average Value Emphaty 

Variabel Indikator Average 

Value 

 

 

Emphaty 

Karyawan memberikan perhatian dalam melayani 

Anda 

3,43 

Karyawan melayani Anda dengan sabar 3,61 

Anda dan karyawan dapat berkomunikasi dengan 

mudah 

3,62 

 

  

 Berdasarkan  hasil analisis tabel 4.12 di atas dapat dilihat nilai average 

value yang terrendah sampai tertinggi adalah karyawan memberikan perhatian 

dalam melayani Anda sebesar 3,43. Disusul dengan pernyataan karyawan 

melayani Anda dengan sabar sebesar 3,61 dan Anda dan karyawan dapat 

berkomunikasi dengan mudah sebesar 3,62. Hal ini tentu harus menjadi 

perhatikan bagi pihak  manajemen Carrefour Indonesia dalam memperbaiki 

emphaty-nya terhadap konsumen.  

 Mengingat profil responden merupakan mayoritas wanita, berpendidikan 

akhir strata 1 (S1) serta merupakan golongan menengah atas maka sebaiknya 

manajemen Carrefour Indonesia lebih memperhatikan mereka. Dimana wanita  

memiliki perasaan yang lebih sensitif atau peka, serta kebanyakan yang 

berpendidikan tinggi dan golongan menengah ke atas lebih senang untuk 

disanjung atau lebih dihargai.  

Oleh karena itu, manajemen Carrefour dapat melakukan cara-cara seperti, 

memberikan pelatihan karyawan (character building) seperti EQ dan SQ agar 

Sumber: Diolah penulis 
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karyawan dapat meengontrol dirinya dalam melayani konsumen sehingga 

karyawan dapat lebih memperhatikan konsumen serta melayani konsumen dengan 

sabar. Selain itu pihak manajemen Carrefour dapat memberikan pelatihan 

communication skill bagi karyawan agar dapat berkomunikasi dengan konsumen 

lebih  baik lagi, seperti menyapa konsumen serta mengucapkan terimakasih. 

Pelatihan ini sebaiknya diberikan bagi karyawan yang sering berinteraksi 

langsung oleh konsumen, seperti frontliner. Di dalam Carrefour sendiri terkadang 

kita dapat menjumpai tenant-tenant produk yang membuka gerainya di dalam 

Carrefour dimana terdapat Sales Promotion Girl (SPG) produk tersebut yang 

memberikan sampel produk atau membagikan brosur produk, oleh karena itu 

sebaiknya Carrefour Indonesia berkoordinasi dengan pihak ketiga (tenant) lebih 

baik lagi agar tidak menganggu dan mengikuti standard operasional kualitas 

layanan yang telah ditetapkan Carrefour Indonesia. 

b. Average Value Indikator Variabel Assurance 

Tabel 4.13 Average Value Assurance 

Variabel Indikator Average 

Value 

 

 

Assurance 

Anda merasa keamanan dalam bertransaksi terjamin 3,79 

Area parkir kendaraan dijaga oleh satpam atau 

petugas terkait 

3,73 

Karyawan memperdulikan Anda seperti 

meninggalkan pekerjannya dahulu untuk membantu 

Anda 

3,26 

   

 

 Berdasarkan  hasil analisis tabel 4.13 di atas dapat dilihat nilai average 

value yang terrendah sampai tertinggi adalah karyawan mempedulikan Anda 

Sumber: Diolah penulis 
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seperti meninggalkan pekerjannya dahulu untuk membantu Anda sebesar 3,26. 

Disusul, area parkir kendaraan dijaga oleh satpam atau petugas terkait sebesar 

3,73, dan yang terakhir anda merasa keamanan dalam bertransaksi terjamin 

sebesar 3,79.  

 Mengingat profil responden adalah mayoritas memiliki pendidikan akhir 

strata 1 (S1) dan golongan menengah atas maka kemungkinan besar para 

konsumen melakukan pembayaran dengan kartu debit atau kartu kredit dan 

membawa kendaraan bermotor ketika berbelanja.  

Pihak manajemen Carrefour juga perlu memasang cctv pada sejumlah 

titik-titik tertentu di parkiran motor dan mobil, saat mengambil tiket masuk dan 

membayar tiket serta dilokasi-lokasi yang dianggap penting. Penting juga untuk 

pihak Carrefour agar satpam atau petugas yang terkait melakukan keliling 

parkiran agar dapat mengawasi kendaraan bermotor para konsumen. Parkir yang 

aman tentu akan membuat konsumen tenang dalam berbelanja.  

Oleh karena itu manajemen Carrefour Indonesia perlu memperhatikan 

aspek-aspek keamanan dalam bertransaksi seperti dengan cara memberi 

pengetahuan kepada kasir agar kartu tidak digesek berkali-kali ke mesin karena 

takut terjadi pembayaran double yang akan merugikan konsumen. Lalu ketika 

menekan jumlah pembayaran sebelum di enter untuk memcetak struk, kasir 

memberi tahu konsumen bahwa jumlah yang harus dibayar sudah sesuai antara 

jumlah yang tertera di mesin Electronic Data Capture (EDC) dengan dilayar 

monitor kasir agar tidak ada lebih dalam membayar. Konsumen pun akan merasa 

tidak dirugikan karena keamanan dalam bertransaksi terjamin. 
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c. Average Value Indikator Variabel Tangible 

Tabel 4.14 Average Value Tangible 

Variabel Indikator Average 

Value 

 

 

 

 

 

Tangible 

Arena ruang parkir besar dan luas 4,1 

Carrefour Indonesia memiliki kebersihan yang 

diperlihara 

3,7 

Tata letak barang di carrefour Indonesia mudah 

diingat 

3,66 

Anda merasa nyaman berbelanja dengan rak dan 

lebar lorong yang tersedia 

4,04 

Anda merasa dimudahkan dengan penamaan 

kelompok (display sign) di setiap lorong 

3,99 

Anda terbantu dengan fasilitas sekitar seperti, 

restaurant, tempat bermain anak, dan ATM 

3,9 

Kinerja para karyawan baik 3,52 

 

 

Berdasarkan  hasil analisis tabel 4.14 di atas dapat dilihat nilai average 

value yang terrendah sampai tertinggi adalah kinerja para karyawan baik sebesar 

3,52 dimana aspek ini implikasi manajerialnyanya dapat disamakan dengan aspek 

pada sub-bab average value variabel emphaty. 

Pernyataan indikator tata letak barang di Carrefour Indonesia mudah 

diingat sebesar 3,66 dikaitkan dengan mayoritas responden berada di umur yang 

relatif masih muda tentu memiliki daya ingat yang lebih baik maka sebaiknya 

manajemen Carrefour Indonesia memperhatikan aspek ini dengan cara pewarnaan 

Sumber: Diolah penulis 
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rak yang terlihat dari jauh seperti, rak warna merah untuk aneka daging, warna 

hijau untuk sayuran dan kuning untuk kebutuhan sembako. Pada rak tersebut juga 

diberi penamaan kelompok barang pada rak (bukan lorong) sehinnga konsumen 

dapat membacanya dari jauh. Lalu ketika sudah sampai rak yang dituju, produk 

disusun bedasarkan abjad.  

Pernyataan Carrefour Indonesia memiliki kebersihan yang dipelihara 

sebesar 3,7, dikaitkan dengan profil responden yang mayoritas golongan 

menengah ke atas tentu sangat memperhatikan aspek kebersihan karena mereka 

akan risih jika kebersihannya kurang dipelihara. Pihak manajemen Carrefour 

Indonesia perlu memperhatikan kebersihan terutama di area basah seperti, daging, 

ikan, dan ayam. 

Pernyataan Anda terbantu dengan fasilitas sekitar seperti restaurant, 

tempat bermain anak, dan ATM sebesar 3,9 dikaitakn dengan profil responden 

dimana mayoritas adalah golongan menengah atas maka akan terbantu dengan 

adanya fasilitas sekitar ini. Pihak manajemen Carrefour Indonesia dapat 

menambah keankeragaman jenis restaurant yang ada karena ketika konsumen 

merasa lapar sebelum atau setelah berbelanja maka konsumen memiliki banyak 

pilihan restaurant, dan konsumen yang membawa anak juga dapat terbantu dengan 

adanya tempat bermain karena berbelanja akan nyaman, serta konsumen dapat 

dimudahkan dengan adanya mesin ATM apabila perlu uang cash.  

 Penyataan indikator Anda dimudahkan dengan penamaan kelompok 

(display sign) di setiap lorong sebesar 3,99 dikaitakan dengan profil responden 

adalah mayoritas responden merupakan golongan menengah atas yang biasanya 
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memiliki waktu yang lebih sibuk dibandingkan yang tidak, oleh karena itu display 

sign ini perlu diperhatikan oleh pihak manajemen carrefour Indonesia agar tulisan 

pada display sign dapat dibaca dengan mudah sehingga konsumen dapat lebih 

cepat mengetahui lorong produk yang dicari dan memudahkan pencarian produk. 

Pernyataan indikator anda merasa nyaman berbelanja dengan rak dan lebar 

lorong yang tersedia sebesar 4,04 dikaitkan dengan profil responden yang 

mayoritas adalah wanita dimana wanita tentu tidak suka berdesak-desakan maka 

aspek ini perlu diperhatikan pihak manajemen carrefour Indonesia dalam 

membuat rak dan lebar lorong yang nyaman agar konsumen tidak berdesak-

desakan dan nyaman dalam berbelanja. 

Pernyataan indikator arena ruang parkir besar dan luas sebesar 4,1 

dikaitkan dengan profil responden yang mayoritas merupakan golongan 

menengah atas tentu membawa kendaraan bermotor saat berbelanja. Maka pihak 

manajemen Carrefour Indonesia perlu tetap memperhatikan aspek ini sebab 

dengan parkir yang besar dan luas para konsumen akan merasa nyaman dan tidak 

kesulitan untuk mendapatkan parkir. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas 

layanan terhadap kepuasan konsumen Carrefour Indonesia dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan ada pengaruh positif 

signifikan antara tangible terhadap kepuasan konsumen Carrefour 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori bahwa tangible mencakup 

kondisi fisik fasilitas, peralatan serta penampilan kerja. Karena jasa 

tidak dapat diamati secara langsung, maka konsumen sering sekali 

berpedoman pada kondisi yang terlihat oleh mata (visual) dalam 

melakukan evaluasi. Oleh karena itu dimensi tangible menentukan 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan 

b. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh positif signifikan antara responsiveness terhadap kepuasan 

konsumen Carrefour Indonesia. Menurut teori dimensi ini meliputi 

kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan 

yang cepat serta ketersediaan membantu pelanggan yang baik. Hal ini 

tidak sesuai dengan teori dikarenakan menurut responden bahwa 

dimensi responsiveness pada Carrefour Indonesia sudah sesuai dengan 
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strandard operasional sehingga tidak diperhatikan oleh konsumen 

dalam mempengaruhi kepuasan. 

c. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap kepuasan 

konsumen Carrefour Indonesia. Dimensi ini meliputi kemampuan 

untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan terpercaya, akurat, 

segera, dan memuaskan. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan 

mencerminkan kredibilitas perusahaan sehingga pelanggan dapat 

merasa puas. Hal ini tidak sesuai dengan teori dikarenakan menurut 

responden bahwa dimensi reliability pada Carrefour Indonesia sudah 

sesuai dengan strandar operasional sehingga tidak diperhatikan oleh 

konsumen dalam mempengaruhi kepuasan. 

d. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif signifikan antara emphaty terhadap kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori bahwa emphaty 

mencakup rasa peduli secara individual kepada pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan, serta kemudahan menghubungi. Adanya 

perhatian kepada individu terhadap kebutuhan dan keluhan konsumen 

dan adanya komunikasi yang baik antara karyawan perusahaan dengan 

konusumen akan berpengaruh pada kepuasan konsumen karena 

konsumen akan merasa diperhatikan oleh perusahaan. Oleh karena itu 

dimensi emphaty menentukan dalam mempengaruhi kepuasan 

pelanggan 
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e. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif signifikan antara assurance terhadap kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori bahwa assurance 

mencakup pengetahuan, kesopanan petugas yang dapat dipercaya 

sehingga konsumen bebas dari resiko. Adanya dimensi ini pada 

perusahaan akan berpengaruh pada kepuasan konsumen karena apa 

yang diinginkan konsumen dapat dipenuhi oleh perusahaan yaitu 

dengan pengetahuan dan ketrampilan dari karyawan serta kesopanan 

dan keramahan dari karyawan akan membuat konsumen terhindar dari 

risiko. Oleh karena itu dimensi assurance menentukan dalam 

mempengaruhi kepuasan pelanggan 

f. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa emphaty 

merupakan variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas 

maka saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

a. Bagi manajemen Carrefour Indonesia 

Mengingat profil responden merupakan mayoritas wanita, 

berpendidikan akhir strata 1 (S1) serta merupakan golongan menengah 

atas maka sebaiknya manajemen Carrefour Indonesia lebih 

memperhatikan mereka. Dimana wanita  memiliki perasaan yang lebih 
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sensitif dan emosional dimana mereka tidak segan-segan 

mengungkapkan perasaannya hal ini terdapat pada buku “Marketing in 

Venus Playbook” (Yushwohady, 2006). Serta mayoritas  

berpendidikan tinggi strata 1 (S1) dan golongan menengah ke atas 

dimana mereka lebih senang untuk disanjung atau lebih dihargai.  

Sehingga manajemen Carrefour dapat melakukan cara-cara 

seperti, memberikan pelatihan karyawan (character building) seperti 

EQ dan SQ agar karyawan dapat melayani konsumen dengan sabar, 

memberikan perhatian dalam melayani konsumen, dan dapat 

mempedulikan konsumen terlebih dahulu. Hal ini tentu membuat 

konsumen merasa lebih dipedulikan dan dihargai. Selain itu pihak 

manajemen Carrefour  Indonesia dapat memberikan pelatihan 

communication skill bagi karyawan agar dapat berkomunikasi dengan 

konsumen lebih baik lagi, seperti menyapa konsumen serta 

mengucapkan terimakasih. Pelatihan ini sebaiknya diberikan bagi 

karyawan yang sering berinteraksi langsung oleh konsumen, seperti 

frontliner. Sedangkan untuk  tenant-tenant yang membuka gerai di 

dalam Carrefour Indonesia tentu memiliki Sales Promotion Girl (SPG) 

produk sehingga dapat disarankan agar terjalin koordinasi yang baik 

antara pihak Carrefour Indonesia dengan pihak ketiga tersebut agar 

mengikuti dan menyesuaikan dengan prosedur standard operasional 

kualitas layanan yang berlaku di Carrefour Indonesia. 
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b. Bagi akademisi 

1) Responden penelitian ini sebaiknya tidak hanya konsumen dari 

Carrefour Indonesia cabang Lebak Bulus saja tetapi diperluas 

menjadi konsumen Carrefour Indonesia di seluruh Jakarta. 

2) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat 

menggunakan variabel lain dimensi kualitas layanan, seperti  

competence, courtesy, credibility, security, access, communication, 

dan understanding the consumer dan menggnakan variabel lain 

yang mempengaruhi kepuasan seperti, kualitas produk, emosional, 

harga, dan biaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agbor, Janet Manyi. (2011). The Relationship between Customer Satisfaction and 

Service Quality: a study of three Service sectors in Umeå. School of Business. 

Umeå 

Anderson, David R., Sweeney, Dennis J., Williams, Jeffery D., et all (2012). 

Statistics for Business and Economics (12th ed). Canada: South-Western 

Cengage Learning 

Bhattacharya, G.K., (1985). Statistics Principles & Methods. New York: J. Willey 

Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Lie Joko Budiman. (2004). Brand Equity Ten,  

Strategi Mempimpin Pasar. Jakarta: Gramedia 

Fitzsimmons, James. A, Mona J. Fitzsimmons, dan Sanjeev K. Bordoloi. (2014). 

Service Management: Operations, Strategy, Information Technology (8th ed). 

Singapore: Mc Graw Hill 

Ginting, Nemba F. Hartimbul. (2011). Manajemen Pemasaran. Bandung: CV 

YramaWidya 

Gujarati, Damodar N., (2003), Basic Econometrics (4th ed). Singapore: Mc Graw-

Hill 

Habibi, Sahereh., Azari, Ayda Delfan., Toloue, Ghazaleh., et all. (2013). 

Customer Satusfaction and Its Impact on Improvement of Banking Service. 

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business February 

2013 Vol 4, NO 10 

 

Hardiyati, Ratih. (2010). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen Menggunakan Jasa Penginapan (Villa) Agrowisata 

Kebuh Teh Pagilaran. Skripsi Universitas Diponegoro – Fakultas Ekonomi 

 

Head, C.N Krishna Naik., dan Devaraya, Sri Krishna. (2010). Service Quality 

(SERVQUAL) and Its Effect on Customer Satisfaction in Retailing. European 

Journal of Social Sciences – Volume 16, Number 2 (2010) 

Kasmir. (2008). Pemasaran Bank. Jakarta: Kencana 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2012). Marketing Management (14th ed). 

Inggris: Pearson 

 

Loke, Siew-Phaik., Taiwo, Ayankunle Adegbite., Salim, Hanisah Mat., et all. 

(2011). Service Quality and Customer Satisfaction in a Telecommunication 



 

102 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Service Provider. International Conference on Financial Management and 

Economics IPEDR vol.11  IACSIT Press, Singapore 

Lupiyoadi, Rambat. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa: Berbasis Kompetensi 

Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat 

 

Malhotra, Naresh K. (2010). Marketing Research: an Applied Orientation (6th 

ed). New Jersey: Pearson 

 

Mohammad, Anber Abraheem Shlash., dan Alhamadani, Shireen Yaseen 

Mohammad. (2011). Service Quality Perspectives and Customer Satisfaction in 

Commercial Banks Working in Jordan. Eurojurnal Publishing Middle Eastern 

Finance and Economics ISSN: 1450-2889 Issue 14 

Munusamy, Jayaraman. (2010). Service Quality Delivery and Its Impact on 

Customer Satisfaction in the Banking Sector in Malaysia. International Journal 

of Innovation, Management and Technology, Vol. 1, No. 4, October 2010 

ISSN: 2010-0248 

Pin, Catherine Tan Yein., Suki, Norzazah Mohd., dan Suki, Norbayah Mohd. 

(2012) Service Quality Dimension Effects on Customer Satisfaction Towards 

E-Banking. Interdisciplinary  Journal of Contemporary Research in Business 

AUGUST 2012 VOL 4, NO 4  

Priyatno, Duwi. (2008). Mandiri Belajar SPSS. Jakarta: Mediakom 

Rangkuti, Feddy. (2006). Measuring Customer Satisfaction. Jakarta: Gramedia 

Razak, Mohamad Idham Md., Sakrani, Siti Najah Raihan., Wahab, Shafezah 

Abdul. et all. (2013). Adaptive of SERVQUAL Model in Measuring Customer 

Satisfaction towards Service Quality Provided by Bank Islam Malaysia Berhad 

(BIMB) in Malaysia. International Journal of Business and Social Science  vol 

4 no 10  Aug 2013 

 

Refina, Adisty Lia., (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang. Skripsi STIE Indonesia 

Banking School – Program Studi Manajemen 

 

Samosir, Zurni Zahara. (2005). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Mahasiswa Menggunakan Perpustakaan USU. Jurnal Studi Perpustakaan dan 

Informasi Vol 1, No. 1 Juni 2005 

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. (2013). SPSS VS LISREL: Sebuah 

Pengantar, Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba Empat 

Sekaran, Uma., dan Bougie, Roger. (2011). Research Methods for Business: a 

Skill Building Approach (6th ed). United Kingdom: Wiley 

http://e-resources.pnri.go.id:2056/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/$N/646295/PagePdf/1437608575/fulltextPDF/$B/1?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/$N/646295/PagePdf/1437608575/fulltextPDF/$B/1?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2056/indexingvolumeissuelinkhandler/646295/International+Journal+of+Business+and+Social+Science/02013Y08Y01$23Aug+2013$3b++Vol.+4+$2810$29/4/10?accountid=25704


 

103 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

Tjptono, Fandy. (2006). Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi offset 

Utama, Agung. (2003). Analisis Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit Umum Cakra Husada. OPSI, Vol. 1, No. 2, 

Desember 2003: 96 - 110 

Wang, I-Ming dan Chich, Jen Shieh. (2006). The Relationship Between Service 

Quality and Customer Satisfaction: The Example of CJCU Library. Jounal of 

information & optimization scince Vol 27 (2006) no 1 pp 193-209 

Zeithaml, dan Bitner, M J,. (2013). Service Marketing: Intergrating Costumer 

Focus The Firm (6th Ed). New York: McGraw Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

LAMPIRAN 1: Kuesioner 

 

 

KUESIONER 

 

“Analisis Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan  

Terhadap Kepuasan Konsumen pada Carrefour Indonesia” 
 

 

 
1. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School yang bernama Puti Naisha Dimita. Pada saat ini sedang 

mengerjakan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Analisis Pengaruh 

Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada 

Carrefour Indonesia” jawaban kuesioner ini nantinya akan dianalisis dan 

diberikan kesimpulan. 

Berkaitan dengan hal tersebut saya selaku penulis meminta 

kesediaan waktu Bapak/ibu/saudara/I untuk mengisi kuesioner ini dan 

jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I akan terjamin kerahasiaannya. Atas 

kesediaan dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

 

2. Identitas Konsumen 

Jawablah dan berilah tanda ceklist (√) pada pilihan jawaban yang 

paling sesuai dengan Anda 

 

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I pernah berbelanja di Carrefour Lebak 

Bulus, Jakarta Selatan? 

  Ya   Tidak (Berhenti sampai disini, terima kasih) 

 

2. Jenis kelamin: 

     Pria   Wanita              
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3. Usia Bapak/Ibu/Saudara/I saat ini: 

16-25 tahun  46-55 Tahun 

    

26-35 tahun  Di atas 55 tahun  

   

36-45 tahun 

 

4. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara/I: 

 

SMP   Strata 1 (S1) 

    

SMA   Strata 2 (S2) 

    

Diploma 3 (D3) Lainnya,..... 

 

5. Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/I saat ini: 

Pegawai Swasta Pelajar/Mahasiswa 

   

Pegawai Negeri Ibu Rumah Tangga 

   

Wiraswasta  Lainnya,..... 

  

6. Total Pengeluaran sebulan Bapak/Ibu/Saudara/I: 

 

< Rp 1.000.000,00 

 

Rp 1.000.000,00 – Rp 1.499.999,00 

 

Rp 1.500.000,00 – Rp 1.999.999,00 

 

Rp 2.000.000,00 – Rp 2.499.000,00 

 

Rp 2.500.000,00 – Rp 2.999.999,00 

 

˃ Rp 3.000.000,00 

 

 

3. Pertanyaan Utama 

Petunjuk pengisian koesioner adalah sebagai berikut: 

1. Pilihlah jawaban pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan kondisi 

yang Bapak/Ibu/Saudara/I rasakan sebenarnya 

2. Bapak/Ibu/Saudara/I dapat memberikan tanda ceklist (√) pada salah 

satu jawaban di kolom yang telah disediakan. 
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keterangan: 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 

 

No Atribut 

 

Penilaian 

 Tangibles STS TS N S SS 

1 Arena ruang parkir besar dan luas      

2 Carrefour Indonesia memiliki kebersihan yang 

dipelihara 

     

3 Tata letak barang di Carrefour Indonesia mudah 

diingat 

     

4 Anda merasa nyaman berbelanja dengan rak dan lebar 

lorong yang tersedia 

     

5 Anda merasa dimudahkan dengan penamaan 

kelompok (display sign) di setiap lorong  

     

6 Anda terbantu dengan fasilitas sekitar seperti, 

restaurant, tempat bermain anak, dan ATM 

     

7 Kinerja para karyawan baik      

 Responsiveness 

8 Karyawan tanggap dengan keluhan yang disampaikan 

oleh Anda 

     

9 Karyawan berinisiatif membantu lebih dahulu      

10 Karyawan memiliki kepedulian dalam membantu 

Anda 

     

 Reliability 

11 Menurut Anda kecepatan layanan utama sudah baik 

(layanan sebelum transaksi, pada saat transaksi dan 

setelah transaksi)  
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No Atribut 

 

Penilaian 

 Reliability STS TS N S SS 

12 Menurut Anda kecepatan layanan tambahan sudah 

baik (buka antrian baru jika lebih dari tiga orang di 

depan Anda, layanan home delivery & Carrefour 

online, dan dan layanan Carrefour Online, click & 

drive) 

     

13 Tagihan yang diberikan sesuai dengan harga yang 

tercantum dengan harga yang Anda beli 

     

 Emphaty 

14 Karyawan memberikan perhatian dalam melayani 

Anda 

     

15 Karyawan melayani Anda dengan sabar      

16 Anda dan karyawan dapat berkomunikasi dengan 

mudah 

     

 Assurance 

17 Anda merasa keamanan  dalam bertransaksi terjamin      

18 Area parkir kendaraan dijaga oleh satpam atau petugas 

yang terkait 

     

19 Karyawan memperdulikan Anda seperti meninggalkan 

pekerjaannya dahulu untuk membantu Anda 

     

 Kepuasan Konsumen 

 

20 Pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan 

Anda 

     

21 Anda merasa bahwa kinerja Carrefour Indonesia 

sudah baik 

     

 

 

TERIMA KASIH 
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LAMPIRAN 2 : Struktur Organisasi Carrefour Indonesia 

 

Sumber: http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab4/2008-2-00437-MNSI%20Bab%204.pdf 
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LAMPIRAN 3: Uji Validitas Pre-Test 

a. Tangible 

Item-Total Statistics

22,8333 10,626 ,632 ,778

23,0333 11,137 ,469 ,803

23,2333 10,875 ,425 ,814

22,7667 11,289 ,435 ,809

22,9333 10,064 ,587 ,784

23,2000 10,097 ,692 ,766

23,4000 9,903 ,655 ,771

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

 

b. Responsiveness 

Item-Total Statistics

6,4333 3,220 ,676 ,814

6,6000 2,731 ,673 ,825

6,3667 2,792 ,791 ,702

ress1

ress2

ress3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

 

c. Reliability 

Item-Total Statistics

7,3000 1,597 ,537 ,392

7,7333 1,444 ,333 ,732

6,9000 1,817 ,488 ,481

rel1

rel2

rel3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted
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d. Emphaty 

 

Item-Total Statistics

7,1667 2,006 ,771 ,816

6,9667 1,620 ,802 ,772

7,0667 1,720 ,709 ,864

em1

em2

em3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

e. Assurance 

Item-Total Statistics

7,2333 1,495 ,543 ,719

7,2333 1,702 ,606 ,632

7,4000 1,766 ,594 ,648

ass1

ass2

ass3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 
 

 

f. Kepuasan Konsumen 

 

Item-Total Statistics

3,7667 ,461 ,538 .a

3,7000 ,424 ,538 .a
kepkons1

kepkons2

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negative average cov ariance among

items. This v iolates reliability  model assumptions. You may want to

check item codings.

a. 
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LAMPIRAN 4: Uji Reliabilitas Pre-Test 

 

a. Tangible 
 

 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,814 7

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 
 
 

b. Responsiveness 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,843 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 

c. Reliability 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,625 3

Cronbach's

Alpha N of  Items
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d. Emphaty 

 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,871 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 

e. Assurance 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,748 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 

 

f. Kepuasan Konsumen 

Case Processing Summary

30 100,0

0 ,0

30 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,699 2

Cronbach's

Alpha N of  Items
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LAMPIRAN 5: Uji Validitas Penelitian 

 

a. Tangible  

 

Item-Total Statistics

22,81 9,327 ,502 ,734

23,21 9,097 ,505 ,733

23,25 8,896 ,495 ,736

22,87 9,407 ,505 ,734

22,92 8,781 ,569 ,719

23,01 9,343 ,374 ,764

23,39 9,493 ,474 ,740

t_1

t_2

t_3

t_4

t_5

t_6

t_7

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

b. Responsiveness 

Item-Total Statistics

6,44 2,229 ,637 ,733

6,73 1,896 ,601 ,782

6,43 2,046 ,703 ,661

ress_1

ress_2

ress_3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

c. Reliability 
 

Item-Total Statistics

7,08 1,569 ,563 ,381

7,41 1,295 ,425 ,565

6,69 1,711 ,354 ,633

rel_1

rel_2

rel_3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted
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d. Emphaty 

 

Item-Total Statistics

7,23 1,532 ,711 ,743

7,05 1,523 ,701 ,752

7,04 1,453 ,656 ,800

em_1

em_2

em_3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

e. Assurance 

 

Item-Total Statistics

6,99 1,485 ,467 ,545

7,05 1,321 ,493 ,504

7,52 1,424 ,421 ,605

ass_1

ass_2

ass_3

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

 
 

f. Kepuasan Konsumen 

 

Item-Total Statistics

3,64 ,455 ,685 .a

3,66 ,368 ,685 .a
kepkons_1

kepkons_2

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if  Item

Deleted

The value is negative due to a negativ e average cov ariance among

items. This v iolates reliability  model assumptions.  You may want  to

check item codings.

a. 
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LAMPIRAN 6 : Uji Reliabilitas Penelitian 
 

a. Tangible 

 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,766 7

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 

 

b. Responsiveness 

 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,797 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 

 

c. Reliability 

 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,626 3

Cronbach's

Alpha N of  Items
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d. Emphaty 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,830 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 

 

e. Assurance 

 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

,649 3

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 

 

 

f. Kepuasan Konsumen 

Case Processing Summary

100 100,0

0 ,0

100 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,811 2

Cronbach's

Alpha N of  Items

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

117 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

LAMPIRAN 7 : Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100

,0000000

,42161404

,075

,050

-,075

,746

,634

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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LAMPIRAN 8 : Uji Multikolinearitas 
 

Coefficient Correlationsa

1,000 ,077 -,192 -,209 -,247

,077 1,000 -,259 -,117 -,542

-,192 -,259 1,000 -,147 -,082

-,209 -,117 -,147 1,000 -,258

-,247 -,542 -,082 -,258 1,000

,009 ,001 -,002 -,002 -,003

,001 ,009 -,002 -,001 -,006

-,002 -,002 ,009 -,002 -,001

-,002 -,001 -,002 ,013 -,003

-,003 -,006 -,001 -,003 ,014

Assurance

Responsiveness

Reliability

Tangible

Emphaty

Assurance

Responsiveness

Reliability

Tangible

Emphaty

Correlations

Covariances

Model

1

Assurance

Responsi

veness Reliability Tangible Emphaty

Dependent Variable:  Kepuasan_Konsumena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

119 

ANALISIS PENGARUH....., PUTI NAISHA DIMITA, Ma. – IBS 2014 

 

LAMPIRAN 9 : Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Coefficientsa

-,120 2,917 -,041 ,967

1,706 2,458 ,088 ,694 ,489

-1,189 1,547 -,113 -,768 ,444

,545 1,802 ,037 ,302 ,763

-2,516 2,182 -,177 -1,153 ,252

-1,200 1,989 -,072 -,603 ,548

(Constant)

LnX1

LnX2

LnX3

LnX4

LnX5

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: Lnei2a. 
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LAMPIRAN 10 : Uji Regresi Linear Berganda 

 

Coefficientsa

,270 ,386 ,700 ,486

,207 ,114 ,175 1,820 ,072

,079 ,096 ,091 ,822 ,413

,158 ,096 ,152 1,635 ,105

,250 ,118 ,250 2,113 ,037

,245 ,097 ,225 2,522 ,013

(Constant)

Tangible

Responsiv eness

Reliability

Emphaty

Assurance

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: Kepuasan_Konsumena. 

 
 

Model Summaryb

,697a ,486 ,459 ,43268

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Assurance, Responsiv eness,

Reliability , Tangible, Emphaty

a. 

Dependent Variable: Kepuasan_Konsumenb. 
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