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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 
 
 
I. 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 konsumen. Perusahaan 

juga 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. Semakin disadari bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu hal 

yang vital untuk bertahan dalam dunia bisnis dan berupaya memenangkan persaingan. 

Oleh karena itu perusahaan harus 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 
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(Christian Gronroos, Service Management and Marketing, Lexington, Mass: Lexington 

Books, 1990). 

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 menawarkan konsep “One-Stop Shopping” yang menawarkan 

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

pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan.  

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”. 

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? 

 
II. LANDASAN TEORI 

 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Definisi Pemasaran 

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 

 

2.1.1.1 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, yaitu semua orang yang terlibat aktif dalam pelayanan dan 

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

pelanggan lain yang ada dalam lingkungan pelayanan. 
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b. 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.  

 

2.1.2 Kualitas Layanan 

Menurut Parasuraman (1998) kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang 

mereka terima (Lupiyoadi, 2013). 

 

2.1.2.1 Dimensi Kualitas Layanan 

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. 

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. 

 

2.1.3 Kepuasan Konsumen 

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) 

 

2.1.4 Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Menurut Agbor (2011) dimana kepuasan pelanggan datang sebagai hasil dari 

kualitas layanan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

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 & 
Chich-Jen 
Shieeh (Taiwan 
2006) 

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

Apakah terdapat 
pengaruh  antara 
kualitas layanan 
terhadap 
kepuasan 
pengguna? 

 

Mengguna
kan Uji 
validitas, 
uji 
reliabilitas, 
dan uji 
regresi 
linear 
berganda 

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 
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 

 

2.4 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.2 Rerangka Pemikiran 
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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. 

Ada pengaruh positif signifikan antara tangible terhadap kepuasan  

konsumen 

Tidak ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness terhadap   

kepuasan konsumen 

Ada pengaruh positif signifikan antara responsiveness terhadap  

kepuasan konsumen 

Tidak ada pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ada pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap kepuasan 

konsumen 

Tidak ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap 

kepuasan konsumen 

Ada pengaruh positif signifikan antara emphaty terhadap kepuasan 

konsumen 

Tidak ada pengaruh positif signifikan antara assurance terhadap 

kepuasan konsumen. 

Ada pengaruh positif signifikan antara assurance terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Objek Penelitian dan Sifat Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Carrefour Indonesia 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kausal.  

3.2   Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini populasinya adalah konsumen Carrefour Indonesia dan 

sampelnya adalah konsumen Carrefour Indonesia yang pernah berbelanja di Carrefour 

Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah non profitability sampling dengan metode yang digunakan oleh peneliti 

b. Ho2   : 

Ha1  : Ha1  : Ha1  : 

Ha2  : 

Ha3  : 

Ha4  : 

Ha5  : 

b. Ho2   : b. Ho2   : 

c. Ho3   : 

d. Ho4  : 

e. Ho5   : 
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adalah convenience sampling. 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.  

3.3 Definisi Operasional 

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 

Interval 
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5. Display sign:  

Anda merasa dimudahkan dengan penamaan 
kelompok (display sign) di setiap lorong  

6. ketersediaan fasilitas sekitar: 

Anda terbantu dengan fasilitas sekitar seperti, 
restaurant, tempat bermain anak, dan ATM 

7. Kinerja karyawan: 

Kinerja para karyawan baik 

(Head dan Devaraya, 2010)  

Responsiv
eness (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) 

3. Akurasi dalam bertransaksi:  

Tagihan yang diberikan sesuai dengan harga 
yang tercantum dengan harga yang anda beli 

(Head dan Devaraya, 2010) 

Interval 

emphaty 

(X₄) 
perhatian secara individual 
yang diberikan perusahaan 
kepada pelanggan seperti 
emudahan untuk 
menghubungi perusahaan, 
kemampuan karyawan 
untuk berkomunikasi 

1. Perhatian dari karyawan : 

Karyawan memberikan perhatian dalam 
melayani Anda 

2. kesabaran karyawan: 

Interval 
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dengan pelanggan, dan 
usaha perusahaan untuk 
memahami keinginan dan 
kebutuhan pelanggannya. 
(Zeithmal dan Bitner, 
2013) 

Karyawan melayani Anda dengan sabar 

3. Kemudahan berkomunikasi: 

Anda dan karyawan dapat berkomunikasi 
dengan mudah 

(Head dan Devaraya, 2010) 

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 
sebelumnya dan kinerja 
aktual dari produk atau jasa 
seperti yang dirasakan 
setelah konsumsi (Tse & 
Wilton, 1988) 

1. Harapan pelayanan: 

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
harapan Anda 

2. Kinerja yang dirasakan:  

Anda merasa bahwa kinerja Carrefour 
Indonesia sudah baik 

(Head dan Devaraya, 2010) 

Interval 

       Sumber: oleh penulis 

3.4  Metode Pengolahan Data 

3.4.1. Uji Instrumen 

3.4.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur 

apa yang ingin diukur (Priyatno, 2008). Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan 

taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Priyatno, 2008): 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung <  r tabel (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 
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tersebut diulang (Priyatno, 2008). Dasar pengambilan keputusan reliabilitas alat ukur 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 maka dinyatakan reliabel 

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

3.4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

3.4.1.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengtahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak (Priyatno, 2008). 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. 

3.4.1.5 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). Dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut menurut (Gujarati, 2003): 

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. 

3.4.1.6 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, 

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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3.4.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

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

 

3.4.3.2 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji T) 

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%  

 

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). Adjusted R² 

adalah nilai R square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R square 

dan angka ini bisa memiliki harga negatif.  

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Analisis Hasil Penelitian 
4.1.1 Uji Instrumen 
4.1.1.1 Uji Validitas Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian uji validitas yang dilakukan pada 100 responden 

konsumen Carrefour Indonesia maka di dapat semua indikator pernyataan variabel 

independent, yaitu dimensi tangible, responsiveness, reliability, emphaty, dan 

assurance adalah valid serta indikator pernyataan variabel dependent, yaitu kepuasan 

konsumen adalah valid. 

 
4.1.1.2 Uji Reliabilitas Penelitian 
 

Berdasarkan hasil penelitian uji reliabilitas yang dilakukan pada 100 responden 

konsumen Carrefour Indonesia maka di dapat semua indikator pernyataan variabel 

independent, yaitu dimensi tangible, responsiveness, reliability, emphaty, dan 

assurance adalah reliabel serta indikator pernyataan variabel dependent, yaitu 

kepuasan konsumen adalah reliabel. 

 
4.1.2 Uji Asumsi Klasik 
4.1.2.1 Uji Normalitas 
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 Uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov – Smirnov di dapat hasil 

sig. sebesar 0,634 dimana hasil ini menunjukan data berdistribusi normal karena 

signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov sig. ≥ 0,05 (Ho diterima). 

 

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas 
 

4.1 Tabel Uji Multikolinearitas 
 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 4.1 di atas diketahui bahwa koefisien korelasi antar 

variabel bebas < 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel. 

 
4.2 Uji Regresi Berganda 
 

Tabel 4.2 Regresi 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. 

 
 

Dari hasil tabel 4.2 di atas maka dapat dianalisis bahwa konstanta sebesar 0,27 

artinya jika tangible, responsiveness, reliability, emphaty, dan assurance nilainya 

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

Koefisien regresi variabel tangible sebesar 0,207. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara  tangible  dengan kepuasan konsumen, semakin 

naik tangible maka akan semakin meningkat kepuasan konsumen. 

 Koefisien regresi variabel responsiveness sebesar 0,079. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi pengaruh positif antara  responsiveness  dengan kepuasan 
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konsumen, semakin naik responsiveness maka akan semakin meningkat kepuasan 

konsumen. 

Koefisien regresi  variabel reliabilty sebesar 0,158. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara reliabilty dengan kepuasan konsumen, semakin 

naik reliabilty maka akan semakin meningkat kepuasan konsumen. 

Koefisien regresi variabel emphaty sebesar 0,250 . Koefisien bernilai positif 

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

semakin naik emphaty  maka akan semakin meningkat kepuasan konsumen. 

Koefisien regresi  variabel assurance sebesar 0,245. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi pengaruh positif antara assurance dengan kepuasan konsumen, 

semakin naik 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.  

 
 

4.3 Dimensi Yang Dominan Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Setelah mengetahui hasil dari regresi berganda maka variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen Carrefour Indonesia adalah 

variabel emphaty dimana memiliki standardized cofficient beta dengan nilai tertinggi 

yaitu, 0,250. 

 

4.3.3 Analisis Koefisien Determinasi (R²) 
  

Penelitian ini menggunakan lima variabel independent (tangible, 

responsiveness, reliability, emphaty, dan assurance) oleh karena itu yang dilihat 

adalah hasil dari Adjusted R² dimana diperoleh hasil 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 kualitas 

produk, emosional, harga, dan biaya. 
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4.4 Implikasi Manajerial 

Tabel 4.3 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 4.3 di atas dapat dilihat nilai average value 

yang diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi sehingga hal ini tentu harus jadi 

perhatian 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 

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 
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(tenant) lebih baik lagi agar tidak menganggu dan mengikuti standard operasional 

kualitas layanan yang telah ditetapkan Carrefour Indonesia. 

 

 

 
V. 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.  

b. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh positif signifikan antara responsiveness terhadap kepuasan 

konsumen Carrefour Indonesia.  

c. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh positif signifikan antara reliability terhadap kepuasan konsumen 

Carrefour Indonesia.  

d. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif signifikan antara emphaty terhadap kepuasan konsumen Carrefour 

Indonesia.  

e. Berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

positif signifikan antara assurance terhadap kepuasan konsumen Carrefour 

Indonesia.  

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 
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Mengingat profil responden merupakan mayoritas wanita, 

berpendidikan akhir strata 1 (S1) serta merupakan golongan menengah 

atas maka sebaiknya manajemen Carrefour Indonesia lebih memperhatikan 

mereka.  

Manajemen Carrefour memberikan pelatihan karyawan (character 

building) seperti EQ dan SQ agar karyawan dapat melayani konsumen 

dengan sabar, perhatian, dan mempedulikan. Carrefour  Indonesia dapat 

memberikan pelatihan communication skill bagi karyawan agar dapat 

berkomunikasi dengan konsumen lebih baik lagi. 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. 

 

b. Bagi akademisi 

1) Responden penelitian ini sebaiknya 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. 
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