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ABSTRACT 

 

Customer satisfaction is a happy or disappointed feeling of people that appear after 

comparing the result of product thought with the result hoped. This research is aimed to 

study cases the effect service quality to customer satisfaction. As for the object of the present 

study are customer of Tik-Tok Boutique Karawang Barat. There are five independent 

variables and one dependent variable. The independent variables are tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance and emphaty. The dependent variable is customer satisfaction.  

The samples are obtained from the sample of 100 customer of Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat in this study. This statistics method used are test of validity, test of 

reliability, test of normality, multiple regression analysis, and classical assumption test. 

With interval scale 1-5. 

 The results of this research shows that tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance and emphaty has significant effect to customer satisfaction. Only reliability has 

dominant effect to customer satisfaction.  

 

Key words : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, And Customer 

Satisfaction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

    Dalam era perdagangan bebas, setiap perusahaan menghadapi persaingan yang ketat. 

Meningkatnya intensitas persaingan dari pesaing menuntut perusahaan untuk selalu 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi harapan 

pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang 

dilakukan oleh pesaing. Dengan demikian, hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat 

bersaing dan menguasai pasar (Atmawati dan Wahyuddin, 2007). 

     Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, 

perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan (Atmawati dan Wahyuddin, 2007). 

       Tujuan bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan agar merasa puas. Kualitas jasa 

yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan 
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berbagai manfaat seperti (Atmawati dan Wahyuddin, 2007) : hubungan perusahaan dan para 

pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang, dapat 

mendorong terciptanya loyalitas pelangan, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut 

yang menguntungkan perusahaan, reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan dan 

laba yang diperoleh dapat meningkat. 

       Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan 

pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari 

bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka bertahan 

dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono dalam Hardiyati, 2010). 

      Dewasa ini industri fashion di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perancang busana handal yang karyanya bukan 

hanya diakui di dalam negeri saja, tetapi sudah diakui di dunia fashion internasional. 

Perkembangan fashion ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang semakin peduli 

dengan penampilan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Bagi wanita karir, kini 

tidak takut lagi untuk mengenakan jilbab sebagai busana kerja. Anak–anak SMA atau 

remaja putri tidak merasa terkungkung dalam berekspresi, bahkan ibu–ibu kini bisa lebih 

berkreasi dalam memilih jilbab untuk keseharian dan menghadiri acara–acara tertentu. 

Religius tetapi tetap tampil modis, menjadi muslimah dan mengerti fashion. 

       Masyarakat yang ingin selalu fashionable dan islami menjadi peluang bisnis bagi para 

pengusaha yang dapat membaca kebutuhan dan keinginan masyarakat, para pengusaha 

mulai mencoba bisnis eceran sebagai salah satu alternatif untuk kelangsungan usahanya, 
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karena sekarang ini masyarakat lebih cenderung memperhatikan kebutuhan fashion, maka 

bisnis eceran yang dipilih para pengusaha tersebut yaitu dengan membuka toko yang 

bergerak di bidang pakaian dan aksesoris busana muslim. 

       Busana Muslim adalah komoditi yang dibeli, dijual, dan dipakai di seluruh Indonesia, 

dan kemudian busana itu bisa dianggap sebagai unsur kebudayaan yang pada akhirnya 

menjadi lebih memasyarakat. Karena proses popularisasi busana muslim dan proses kebarat-

baratan terjadi bersama-sama di Indonesia, maka mode menjadi unsur berpakaian yang 

sangat penting, dan pada saat ini jika ada orang yang menggunakan busana muslim dianggap 

sebagai orang yang bermode. Oleh karena itu, ada banyak wanita di Indonesia yang baru 

berkerudung. 

      Satu dekade belakangan ini busana muslim sudah banyak digemari oleh masyarakat 

yang notabene muslim. Mereka sudah mulai memahami jati diri mereka sebagai seorang 

muslim harus menutup aurat (menggunakan busana muslim) demi menjadi seorang muslim 

yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Selain itu, pengguna busana muslim juga 

meyakini akan keamanan dan kenyamanan dalam berpakaian. Oleh karena itu kini banyak 

produsen-produsen busana muslim yang mulai menjamur menyediakan busana muslim. 

Data mengenai beberapa usaha yang memproduksi busana Muslim di Karawang Barat dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.1 Beberapa Usaha yang Khusus Mengincar Pasar Busana Muslim 

No Nama Sifat No Nama Sifat 

1 Zoya Pabrikan,  11 Update Boutique Dagang 
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Tabel 1.1 Beberapa Usaha yang Khusus Mengincar Pasar Busana Muslim 

 

 

Pabrikan, 

Dagang, Jasa 

11 

Update 

Boutique 

Dagang 

2 Dannis 

Pabrikan, 

Dagang, Jasa 

12 

GM 

Collection 

Dagang 

3 

Rabbani 

Pabrikan, 

Dagang, Jasa 

13 Miss to Mom Dagang 

4 

Tik-Tok Boutique Dagang, Jasa 14 

Alifia 

Boutique 

Dagang 

5 Linda Fashion Dagang 15 Zee Wear Dagang 

6 Cahaya Mas 

Collection 

Dagang 16 

Latifa 

Boutique  

Pabrikan 

7 

Aini Collection Dagang 17 

Yasmin 

Wear 

Dagang 

8 

Shasmira Collection Dagang 18 

Dik 

Collection 

Dagang 

9 

Raaniya Collection 

Pabrikan, 

Dagang 

19 

Surya 

Busana 

Collection 

Pabrikan, 

Dagang 

10 

Zenita Wear 

Pabrikan, 

Dagang 

20 

TKAfina 

Fashion 

Dagang 

Sumber: www.radar-karawang.com (pada tanggal 26 Februari 2013) 
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      Perkembangan dan peningkatan jasa pelayanan toko busana masih menjadi perhatian 

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan kualitas produk yang di jual, 

pelayanan terhadap konsumen, dan juga harga promosi yang diberikan. Kualitas pelayanan 

terhadap konsumen sangat mempengaruhi penjualan. Oleh karena itu setiap pemilik Toko 

Busana harus dapat melihat hal–hal apa saja yang diperlukan oleh para pelanggan agar 

pelanggan merasa senang dan puas berbelanja di toko tersebut.  

      Perusahaan yang bergerak di industri busana muslim di Karawang Barat sangat banyak 

dan beragam, dan salah satu pelopor produsen busana muslim di Karawang Barat adalah 

Tik-Tok Boutique Karawang Barat. Mengawali perjalanan Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat cukup sulit, hal ini bisa dilihat dari banyaknya persaingan industri busana muslim 

yang semakin menjamur. Walaupun persaingannya tinggi, masih tetap banyak produsen 

yang masuk ke industri ini. Namun ada pula yang mampu bertahan dan bahkan dapat 

mengembangkan usahanya. 

       Tik-Tok Boutique Karawang Barat termasuk salah satu yang mampu bertahan dalam 

tingginya persaingan tersebut. Sejak berdirinya hingga sekarang, Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat tidak pernah sepi dari pelanggan. Dengan citranya sebagai toko busana 

muslim yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk setiap pelanggannya. Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat telah memiliki puluhan pelanggan yang tergolong setia.      

      Penulis memilih Tik-Tok Boutique Karawang Barat sebagai objek penelitian 

dikarenakan meskipun Tik-Tok Boutique Karawang Barat tersebut mampu bertahan dan 

berkembang, namun pada kenyataannya masih banyak pelanggan yang mengeluhkan 
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berbagai hal mengenai Tik-Tok Boutique Karawang Barat. Sumber pertama menyebutkan 

bahwa saat pertama kali beroperasi sampai dengan saat ini pelanggan masih kesulitan untuk 

melihat dan mencari persediaan produk-produk yang dijual Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat secara online (wawancara langsung dengan pemilik). 

       Selain keluhan di atas ada juga sumber yang mengeluhkan produk-produk di Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat jika sudah dibeli tidak dapat ditukarkan (wawancara langsung 

dengan pemilik).  

       Untuk itu Tik-Tok Boutique Karawang Barat dituntut untuk selalu berinovasi dalam 

menciptakan produk dan meningkatkan pelayanan dalam sistem penjualan yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan merupakan suatu 

bentuk gambaran dari pelayanan yang telah diberikan terhadap pelanggan, apakah pelayanan 

yang diberikan sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau tidak.  

     Tik-Tok Boutique Karawang Barat dipilih sebagai objek penelitian karena dianggap 

mampu mewakili usaha sejenisnya dan terdapat beberapa keluhan pelanggan mengenai 

kualitas pelayanan. Tik-Tok Boutique Karawang Barat memiliki perkembangan yang pesat 

dengan perkembangan jumlah agent yang berarti terdapat penambahan jumlah pelanggan. 

Maka dari itu penulis tertarik melakukan Penulisan Ilmiah dengan judul “Analisis 

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi pada Pelanggan 

Produk Busana Muslim di Toko Busana Muslim Tik-Tok Boutique Karawang Barat)”. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

       Penulis hanya membahas mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan yaitu terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati, 

terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat. Periode penyebaran 

kuesioner yaitu pada tahun 2013. 

1.3 Perumusan Masalah 

       Salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan 

mengenai kualitas jasa yang berfokus pada lima dimensi kualitas jasa, yaitu bukti fisik 

(tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan 

empati (emphaty) (Atmawati dan Wahyuddin, 2007).  

      Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah bukti fisik (tangible) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat? 

2. Apakah kehandalan (reliability) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat? 

3. Apakah daya tanggap (responsiveness) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

Tik-Tok Boutique Karawang Barat? 

4. Apakah jaminan (assurance) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat? 
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5. Apakah empati (emphaty) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat? 

6. Apakah bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat? 

7. Variabel manakah yang paling berpengaruh diantara bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan 

empati (emphaty) terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat? 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:  

1. Bagi penulis 

     Penelitian ini berguna untuk menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah 

dalam dunia kerja serta penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan dalam 

STIE Indonesia Banking School. 

2. Bagi Perusahaan 

    Penelitian ini diharapkan perusahaan mendapatkan informasi tentang kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dari tambahan 

informasi tersebut, dapat bertahan dalam persaingan yang ketat di bisnis busana 

muslim, dan dapat mengembangkan bisnis yang ada menjadi lebih besar dengan 

menambah cabang-cabang agar mampu menambah jumlah pelanggan. 
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3. Bagi Akademis 

    Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang pemasaran terkait dengan kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan pada perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

      Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 

yang menguraikan isi skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

BAB I :      Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

serta perumusan permasalahan. Selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan 

penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian bagi pihak-pihak lain, dan yang 

terakhir sistematika penelitian.  

BAB II :   Landasan Teori  

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan 

berbagai teori yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.  
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BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini merupakan uraian mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian. Metode tersebut terdiri dari metode pengumpulan data dan metode 

analisis data.  

BAB IV : Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil pengolahan data yang diperoleh sebagai hasil 

penelitian serta merupakan hasil yang membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis yang diberikan. 

BAB V :   Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini 

dan saran yang diajukan penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

      Menurut Kotler dan Keller (2009), pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Kotler dan Keller (2009) membedakan 

definisi sosial dan manajerial. Pemasaran secara sosial diartikan sebagai suatu proses sosial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain. Sedangkan definisi pemasaran secara manajerial digambarkan 

sebagai “seni menjual produk”. Singkatnya, menurut Kotler dan Keller (2009) definisi 

pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan.      

      Menurut Kotler dan Keller (2009) manajemen pemasaran terjadi  ketika setidaknya satu 

pihak dalam sebuah pertukaran potensial berfikir tentang cara-cara untuk mencapai respon 

yang diinginkan pihak lain. Karenanya kita memandang manajemen pemasaran               

(Marketing Management) sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran  dan meraih, 

mempertahankan,  serta menumbuhkan pelanggan  dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.      
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      Banyak kalangan yang berpemahaman bahwa pemasaran tidak ada bedanya dengan 

penjualan. Apabila dilihat lebih dalam, pengertian pemasaran lebih luas daripada pengertian 

tersebut. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian 

bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

manusia inilah yang menjadi konsep pemasaran. Secara sederhana, menurut Joscon Network 

(2002) pemasaran didefinisikan sebagai seperangkat kegiatan yang hasilnya adalah membuat 

tersedianya produk (barang atau jasa) yang dapat memuaskan pelanggan dan memberikan 

keuntungan kepada perusahaan yang menawarkan produk tersebut (Daryanto, 2011). 

Definisi yang formal tentang pemasaran dikemukakan pakar manajemen pemasaran 

tersohor,  yaitu bahwa : “... pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana 

baik individu maupun kelompok yang terlibat dalam proses tersebut memperoleh apa 

(produk atau jasa) yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan produk atau jasa yang bernilai dengan pihak lain” 

(Kotler, 1997 dalam Daryanto, 2011).  

2.1.2 Pemasaran Jasa 

       Industri jasa pada saat ini merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan tumbuh 

pesat. Pertumbuhan tersebut selain diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada 

sebelumnya, juga disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, sebagai akibat dari tuntutan 

dan perkembangan teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya pertumbuhan 

bisnis jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas pemasaran lintas negara 

serta terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di dunia (Daryanto, 2011). 
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       Definisi jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak 

lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya pada 

dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor 

produksi (Lovelock, 2007). Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh 

satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan (Kotler dan Keller, 2006 dalam Daryanto, 2011). Produksi jasa 

dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik. Jasa pada dasarnya adalah seluruh 

aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan 

diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak 

berwujud bagi pembeli pertamanya (Zeithaml dan Bitner 2003 dalam Daryanto, 2011). 

       Setiap produk memberi manfaat bagi pelanggan yang membeli dan menggunakannya. 

Barang dapat dijelaskan sebagai objek fisik atau peralatan dan jasa adalah tindakan atau 

kinerja. Berikut adalah perbedaan dasar antara barang dan jasa, diantaranya yaitu (Lovelock, 

2007): 

a. Pelanggan tidak memperoleh kepemilikan. Perbedaan utama antara barang dan jasa 

terletak dalam kenyataan bahwa pelanggan biasanya mendapatkan nilai dari jasa 

tanpa memperoleh kepemilikkan permanen atas elemen-elemen yang dapat diraba. 

b. Produk jasa sebagai kinerja yang tidak berwujud. Walaupun jasa sering melibatkan 

elemen yang berwujud, kinerja jasa sendiri bersifat tidak berwujud (intangible).  

c. Keterlibatan pelanggan dalam proses produksi. Penyediaan jasa melibatkan 

penggabungan dan penyampaian output dari perpaduan fasilitas fisik dan tenaga 

kerja fisik atau mental. Sering pelanggan aktif terlibat dalam membantu menciptakan 
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produksi jasa, baik dengan melayani dirinya sendiri atau melalui kerja sama  dengan 

petugas jasa.  

d. Orang sebagai bagian dari produk. Dalam jasa yang tingkat kontaknya tinggi, 

pelanggan tidak hanya berhubungan dengan petugas jasa tetapi juga bersinggungan 

dengan pelanggan lain. Pelanggan yang menggunakan jasa tertentu membantu sifat 

pengalaman jasa tersebut. Jadi, orang menjadi bagian dalam produk jasa. 

e. Variabilitas yang lebih besar dalam input dan output operasional. Adanya karyawan 

dan pelanggan lain dalam sistem operasional menyebabkan sulit menstandarisasi dan 

menggontrol keragaman baik pada input maupun output. Barang manufaktur dapat 

diproduksi dalam kondisi terkontrol, dirancang untuk mengoptimalkan baik 

produktivitas maupun kuantitas, dan pemeriksaan standar kualitas jauh sebelum 

barang itu mencapai tangan pelanggan, tetapi jasa dinikmati pada saat diproduksi, 

“perakitan” akhir harus berlangsung dalam kondisi saat itu juga, yang dapat 

bervaariasi dari satu pelanggan ke pelanggan lain bahkan dari waktu ke waktu. 

f. Tidak ada persediaan jasa. Karena jasa adalah suatu tindakan atau kinerja dan bukan 

barang berwujud yang disimpan pelanggan, maka tidak dapat disimpan dan tidak ada 

persediaanya.  

g. Pentingnya waktu. Banyak jasa diberikan pada saat itu juga. Pelanggan hadir secara 

fisik untuk menerima jasa. Ada batas berapa lama pelanggan bersedia menunggu dan 

jasa harus disampaikan dengan cepat sehingga pelanggan tidak perlu membuang 

waktu dalam menerimanya. Pelanggan dewasa ini semakin sensitif terhadap waktu 

dan kecepatan sering menjadi unsur utama bagi jasa yang baik. 
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h. Saluran distribusi yang berbeda. Tidak seperti pabrik yang membutuhkan saluran 

distribusi fisik untuk mengantar barang dari pabrik ke pelanggan, banyak bisnis jasa 

menggunakan saluran elektronik atau menggabungkan tempat pembuatan jasa, 

tempat penjualan, dan tempat mengkonsumsinya di satu tempat.  

2.1.3 Strategi Pemasaran 

       Strategi merupakan istilah yang sering kita dengar dan sering digunakan dalam bidang 

bisnis. Suatu kegiatan pemasaran membutuhkan strategi untuk perencanaan agar dapat 

berjalan dengan baik dan lancar.   

       Menurut Kotler & Keller (2009), strategi pemasaran adalah logika pemasaran dimana 

unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan dari 

hubungannya dengan pelanggan. 

2.1.4 Konsep Pemasaran 

       Suatu kegiatan pemasaran dapat dikatakan efektif jika didalamnya terdapat konsep yang 

berfungsi sebagai alat untuk menetapkan langkah – langkah mendukung yang akan 

dilakukan dalam kegiatan pemasaran. 

      Philip Kotler (2009) menjabarkan sebelas kunci pokok inti konsep pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Kebutuhan 

Kebutuhan adalah pernyataan dari rasa kehilangan. 
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2. Keinginan 

Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan 

kepribadian individual. 

3. Permintaan 

Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. 

4. Produk 

Produk adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang bisa 

ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi 

sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

5. Nilai bagi pelanggan 

Merupakan perbedaan antara nilai yang dimiliki dan dinikmati pelanggan karena 

memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki poduk tersebut. 

6. Keputusan 

Sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan seorang pembeli. Bila 

kinerja produk lebih rendah dibandingkan dengan harapan seorang pelanggan, 

pembelinya tidak puas. Bila prestasi sesuai atau melebihi harapan, pembelinya 

merasa puas atau merasa sangat gembira. 

7. Total Quality Management ( TQM ) 

Pada dasarnya adalah sebuah program perubahan sedikit demi sedikit yang terus 

menerus. 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



17 

 

 

8. Pertukaran 

Pertukaran adalah tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seseorang 

dengan menawarkan objek yang sesuai dengan penggantinya. 

9. Transaksi  

Perdagangan antara dua pihak,yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, 

persetujuan mengenai waktu, dan persetujuan mengenai tempat. 

10. Hubungan Pemasaran 

Proses menciptakan, memelihara dan meningkatkan hubungan erat yang semakin 

lama semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak – pihak berkepentingan yang 

lain. 

11. Pasar  

Pasar adalah perangkat dari semua pembeli aktual dan potensial suatu produk atau 

jasa. 

2.1.5 Kualitas Pelayanan 

      Kualitas pelayanan (service quality) adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Dengan kata lain ada dua faktor utama mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service 

dan perceived service atau kualitas jasa yang diharapkan dan kualitas jasa yang diterima atau 

dirasakan (Parasuraman dalam Tjiptono, 2012). Pada prinsipnya, definisi kualitas pelayanan 

berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan 
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penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan (Parasuraman dalam Tjiptono, 

2012). Harapan pelanggan bisa berupa tiga macam tipe (Rust, et al., 1996, dalam Tjiptono, 

2012) yaitu:  

1. Will Expectation, yaitu tingkat kinerja yang yang diprediksi atau diperkirakan 

pelanggan akan diterimanya, berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Tipe 

ini merupakan tingkat harapan yang paling sering dimaksudkan oleh pelanggan, 

sewaktu menilai kualitas jasa tertentu. 

2. Should Expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya diterima 

pelanggan. Biasanya tuntutan dari apa yang diterima jauh lebih besar daripada apa 

yang diperkirakan akan diterima. 

3. Ideal Expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat 

diterima pelanggan 

 Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan 

pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari 

bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka bertahan 

dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono dalam Hardiyati, 2010). Menurut 

Garvin (1984) dalam Tjiptono (2012), setidaknya terdapat lima perspektif kualitas yang 

berkembang saat ini: transcendental approach, product-based approach, user-based 

approach, manufacturing-based approach, dan value-based approach. Kelima macam 

perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas diinterpretasikan secara berbeda 

oleh masing-masing individu dalam konteks berlainan. 

1. Transcendental approach 
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      Dalam persepektif ini, kualitas dipandang innate excellence, yaitu sesuatu yang 

secara intuitif bisa dipahami, namun nyaris tidak mungkin dikomunikasikan, contohnya 

kecantikan atau cinta. Perspektif ini menegaskan bahwa orang hanya bisa belajar 

memahami kualitas melalui pengalaman yang didapatkan dari ekposur berulang kali. 

Sudut pandang semacam ini biasanya diterapkan dalam dunia seni, misalnya seni musik, 

seni drama, seni lukis, seni tari, dan seni rupa. Orang awam kadangkala sulit memahami 

kualitas sebuah lukisan, puisi, lagu atau film yang dipuji oleh para kritikus dan 

pengamat seni. Demikian pula halnya, tidak sedikit penonton malam penganugerahan 

ratu kecantikan dunia atau piala oscar yang kebingungan memahami pilihan para juri 

terhadap mereka yang dinyatakan sebagai pemenang. 

 Dalam konteks organisasi bisnis, perspektif ini sulit digunakan sebagai dasar 

manajemen kualitas untuk fungsi perencanaan, produksi/operasi, dan pelayanan. 

Kendati demikian, organisasi bisnis bisa memanfaatkan sejumlah kriteria transendental 

dalam komunikasi pemasarannya, misalnya pesan-pesan iklan seperti “tempat 

berbelanja yang menyenangkan” (pusat perbelanjaan), “elegan” (mobil), “kecantikan 

alami” (kosmetik), “kepribadian yang menawan” (kursus kepribadian), “kelembutan 

dan kehalusan kulit” (sabun mandi dan body lotion), dan seterusnya. 

2. Product-based approach 

 Perspektif ini mengasumsikan bahwa kualitas merupakan karakteristik, komponen 

atau atribut obyektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam hal 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang 
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dimiliki produk. Semakin banyak jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki 

produk. Semakin banyak atribut yang dimiliki sebuah produk atau merek, semakin 

berkualitas produk atau merek bersangkutan. Contoh atribut spesifik untuk sebuah 

laptop misalnya spesifik mikroprofessor, kapasitas memori, RAM, harddisk, fitur 

tambahan (WiFi, webcam, bluetooth, cardreader, operating system, dan seterusnya), 

harga, ukuran monitor, berat laptop, warna, dan lain-lain. Karena perspektif ini sangat 

obyektif, maka kelemahannya adalah tidak bisa menjelaskan perbedaan dalam selera, 

kebutuhan, dan preferensi individual (atau bahkan segmen pasar tertentu). 

3. User-based approach 

 Perspektif ini didasaran pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang yang 

menilainya (eyes of the beholder), sehingga produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang (maximum satisfaction) merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

Perspektif yang bersifat subyektif dan demand-oriented ini juga menyatakan bahwa 

setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing yang berbeda satu 

sama lain, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum 

yang dirasakannya. Akan tetapi, produk yang dinilai berkualitas baik oleh individu 

tertentu belum tentu dinilai sama oleh orang lain. Contoh paling sederhana, masakan 

atau makanan manis, asin, pedas, dan bersantan memiliki penggemarnya masing-

masing. Gudeng, emping manis dan kecap manis sangat populer di Yogyakarta, namun 

di Kalimantan Timur tidak terlalu digemari. Kalau kita makan di warung soto di 

Yogyakarta, kecap manis hampir pasti selalu tersedia. Namun, kalau kita singgah di 

warung soto di Samarinda, justru kecap asin yang tersedia di meja makan. 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



21 

 

 

4. Manufacturing-based approach 

 Perspektif ini bersifat supply-based dan lebih berfokus pada praktik-praktik 

perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian 

atau kecocokan dengan persyaratan (comformance to requirements). Dalam konteks 

bisnis jasa, kualitas berdasarkan perspektif ini cenderung bersifat operations-driven. 

Ancangan semacam ini menekankan penyesuaian spesifikasi produksi dan operasi yang 

disusun secara internal, yang seringkali dipicu oleh keinginan untuk meningkatkan 

produktivitas dan menekan biaya. Jadi, yang menentukan kualitas adalah standar-

standar yang ditetapkan perusahaan, bukan pelanggan yang membeli dan menggunakan 

produk/jasa. 

5. Value-based approach 

Perspektif ini memandang kualitas dari aspek nilai (value) dan harga (price). Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai 

affordable excellence, yakni tingkat kinerja “terbaik” ata yang sepadan dengan harga 

yang dibayarkan. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang 

memiliki kualitas  paling tinggi belum tentu prduk yang paling bernilai. Akan tetapi, 

yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy). 

Contohnya, mobil ekkonomis berkualitas berbeda dengan mobil mewah berkualitas. 

Demikian pula halnya potong rambut seharga Rp 10.000 yang berkualitas tentu beda 

dengan potong rambut Rp 100.000 yang berkualitas. 
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2.1.5.1 Mengukur Kualitas Layanan 

      Model kualitas layanan yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan 

dalam riset manajemen dan pemasaran jasa adalah model SERVQUAL (singkatan dari 

service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985, 1988, 

1990, 1991, 1993, 1994) dalam Tjiptono (2012). Popularitas intrumen survei SERVQUAL 

dikarenakan sejumlah keunggulan. Pertama, intsrumen SERVQUAL telah berkembang 

menjadi semacam penilaian atas berbagai dimensi kualitas pelayanan (bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati). Kedua, berbagai riset telah menunjukkan 

bahwa instrumen SERVQUAL sahih (valid) untuk berbagai konteks layanan. Ketiga, riset 

juga mengindikasikan bahkan kuesioner SERVQUAL handal (reliable), artinya pernyataan-

pernyataannya diinterpretasikan secara sama oleh responden berbeda-beda. Keempat, 

instrumen SERVQUAL memenuhi kriteria parsimoni, karena hanya terdiri atas 22 item, 

sehingga bisa diisi dengan cepat oleh responden. Kelima, instrumen SERVQUAL memiliki 

prosedur analisis baku yang memudahkan interpretasi hasil. 

2.1.5.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Adapun dimensi kualitas untuk mengukur bagaimana kualitas itu sendiri yang  

dijelaskan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012) dimensi-

dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari :  
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1. Bukti Fisik 

      Bukti Fisik (tangibles), segala fasilitas fisik termasuk perlengkapan yang nampak 

dimata pelanggan. Hal ini bisa berarti penampilan fasilitas fisik, seperti gedung dan 

ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan ruangan, kerapian ruangan, 

kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, teknologi, dan penampilan 

karyawan.  

       Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan. Gedung yang megah dengan fasilitas pendingin (AC), alat 

telekomunikasi yang cangggih atau perabot kantor yang berkualitas, dan lain-lain 

menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih suatu produk / jasa. Misalnya kolam 

renang yang kotor dan keruh bakal dinilai jelek oleh pelanggan. Salon kecantikan yang 

berfokus melayani klien elit bakal berinvestasi pada dekorasi dan pencahayaan salon 

serta mempekerjakan para penata rambut yang berbusana rapi dan modis. Meskipun 

busana modis penata rambut tidak berpengaruh terhadap layanan yang diberikan; klien 

bisa saja meyakini bahwa rambutnya pasti akan ditata dengan rapi oleh orang yang 

berbusana rapi dan modis. 

2. Kehandalan 

       Kehandalan (reliability) merupakan kemampuan memberikan pelayanan sesuai 

dengan waktu yang telah dijanjikan, segera, akurat dan memuaskan. Hal ini berarti 

perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the first 
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time). Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, 

misalnya menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

       Dalam unsur ini, pemasar dituntut untuk menyediakan produk / jasa yang handal. 

Produk / jasa jangan sampai mengalami kerusakan / kegagalan. Dengan kata lain, 

produk / jasa tersebut harus selalu baik. Para anggota perusahaan juga harus jujur dalam 

menyelesaikan masalah sehingga pelanggan tidak merasa ditipu. Selain itu, pemasar 

harus tepat janji bila menjanjikan sesuatu kepada pelanggan. Sekali lagi perlu 

diperhatikan bahwa janji bukan sekedar janji, namun janji harus ditepati. Oleh karena 

itu, time schedule perlu disusun dengan teliti. Berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama kali. Sebagai 

contoh, sebuah perusahaan barangkali memilih konsultan semata-mata berdasarkan 

reputasi. Apabila konsultan tersebut mampu memberikan apa yang diinginkan klien, 

klien tersebut mampu memberikan apa yang diinginkan klien, klien tersebut bakal puas 

dan membayar fee konsultasi. Namun, bila konsultan tersebut gagal mewujudkan apa 

yang diharapkan klien, fee konsultansi tidak akan dibayar penuh (tentunya, tergantung 

negosiasi awal). 

3. Daya Tanggap 

       Daya tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan 

penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka 

dengan segera. Unsur lain yang juga penting dalam elemen cepat tanggap ini adalah 

anggota perusahaan selalu siap membantu pelanggan. Apa pun posisi seseorang di 
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perusahaan hendaknya selalu memperhatikan pelanggan yang menghubungi 

perusahaan.  

      Setiap anggota perusahaan hendaknya dapat mengelola waktu agar mudah 

dihubungi, baik melalui telepon ataupun bertemu langsung. Dering telepon usahakan 

maksimal tiga kali, lalu segera dijawab. Ingat, waktu yang dimiliki pelanggan sangat 

terbatas sehingga tidak mungkin menunggu terlalu lama. Usahakan pula untuk 

melakukan komunikasi individu agar hubungan dengan pelanggan lebih akrab. Anggota 

perusahaan juga harus memahami pelanggan, artinya pelanggan terkadang seperti anak 

kecil yang menginginkan segala sesuatu atau pelanggan terkadang seperti orang tua 

yang cerewet. Dengan memahami pelanggan, bukan berarti anggota perusahaan merasa 

“kalah” dan harus “mengiyakan” pendapat pelanggan, tetapi paling tidak mencoba 

untuk melakukan kompromi bukan melakukan perlawanan. 

4. Jaminan 

      Jaminan (assurance) berkenaan dengan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan dalam menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan pelanggan 

(confidence). Pada saat persaingan sangat kompetitif, anggota perusahaan harus tampil 

lebih kompeten, artinya memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang masing-masing. 

IBM sangat menekankan faktor-faktor tersebut kepada para teknisi yang menangani 

pemasangan dan layanan purna jual. Faktor security, yaitu memberikan rasa aman dan 

terjamin kepada pelanggan merupakan hal yang penting pula. Contoh lain adalah bila 
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Anda harus menjalani operasi ginjal, Anda tentu saja ingin mendapat jaminan bahwa 

dokter yang melayani Anda benar-benar kompeten. 

5. Empati 

      Empati (empathy) berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada 

para pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman.  

2.1.5.3 Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Layanan 

      Setiap perusahaan harus mampu memahami dan mengantisipasi beberapa faktor 

potensial yang bisa menyebabkan buruknya kualitas layanan, diantaranya (Tjiptono, 2012): 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

      Salah satu karakteristik unik jasa/layanan adalah inseparability, artinya jasa 

diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Hal ini kerapkali membutuhkan 

kehadiran dan partisipasi pelanggan dalam proses penyampaian layanan. 

Konsekuensinya, berbagai macam persoalan sehubungan dengan interaksi antara 

penyedia layanan dan pelanggan layanan bisa terjadi. Beberapa kelemahan yang 

mungkin ada pada karyawan layanan dan mungkin berdampak negatif terhadap 

persepsi kualitas meliputi: 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan 

b. Cara berpakaian karyawan kurang sesuai konteks 
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c. Tutur kata karyawan kurang sopan atau bahkan menyebalkan 

d. Bau badan karyawan menganggu kenyamanan pelanggan 

e. Karyawan selalu cemberut atau pasang tampang “angker” 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

      Keterlibatan karyawan secara intensif dalam penyampaian layanan dapat pula 

menimbulkan masalah kualitas, yaitu berupa tingginya variabilitas layanan yang 

dihasilkan. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya antara lain: upah rendah 

(umumnya karyawan yang melayani atau berinteraksi dengan pelanggan memiliki 

tingkat pendidikan dan upah yang paling rendah dalam sebuah perusahaan), 

pelatihan yang kurang memadai atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, tingkat perputaran karyawan terlalu tinggi, motivasi kerja karyawan 

rendah, dan lain-lain. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai 

      Karyawan front-line  merupakan ujung tombak sistem penyampaian layanan. 

Bukan saja mereka itu adalah ‘wajah’ organisasi, namun acapkali merekalah 

cerminan ‘jasa’ yang dipersepsikan pelanggan. Dalam banyak kasus, keramahan dan 

kesopanan operator telepon dan satpam bisa jadi memberikan kesan pertama bagi 

calon pelanggan yang ingin berhubungan dengan sebuah perusahaan penyedia jasa. 

Ambil contoh sebuah bank bukankah nasabah yang datang kesebuah bank pasti akan 

bertemu dan berinteraksi dengan satpam terlebih dahulu, sementara belum tentu ia 
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bakal berjumpa dengan manajer bank yang bersangkutan. Disadari atau tidak, tutur 

kata dan bahasa tubuh sapam dalam menyapa nasabah berpotensi 

mengkomunikasikan ‘sesuatu’, diantaranya budaya organisasi dan kualitas layanan  

bank bersangkutan. 

      Agar para karyawan front-line mampu melayani pelanggan secara efektif, 

mereka membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen (operasi, 

pemasaran, keuangan, R&D, dan SDM). Dukungan tersebut bisa berupa peralatan 

(perkakas, material, pakaian seragam), pelatihan keterampilan, maupun informasi 

(misalnya, prosedur operasi). Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adlaah unsur 

pemberdayaan, baik menyangkut karyawan front-line maupun manajer. 

Pemberdayaan dalam konteks ini tidak diartikan secara sempit sebagai sekedar 

penghapusan hirarki, arahan, atau akuntabilitas pribadi. Akan tetapi pemberdayaan 

lebih dipandang sebgai state of mind (Berry, 1995 dalam Tjiptono 2012). Karyawan 

dan manajer yang diberdayakan akan lebih mampu: (1) mengendalikan dan 

menguasai cara melaksanakan pekerjaan dan tugasnya; (2) memahami konteks 

dimana pekerjaannya dilaksanakan dan kesesuaian pekerjaannya dalam rerangka 

pekerjaan yang lebih luas (big picture); (3)bertanggung jawab atas output kerja 

pribadi; (4) mengemban tanggung jawab bersama atas kinerja unit dan organisasi; 

dan (5) menjamin keadilan dalam distribusi balas jasa berdasarkan individual dan 

kinerja kolektif. 
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4. Gap Komunikasi  

      Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor esensial dalam 

menjalin kontak dan realasi dengan pelanggan. Bila terjadi gap komunikasi, maka 

bisa timbul penialaian atau persepsi negatif terhadap kualitas layanan. Gap-gap 

komunikasi bisa berupa: 

1. Penyedia layanan memberikan janji berlebihan, sehingga tidak mampu 

memenuhinya. 

2. Penyedia layanan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada para 

pelanggan, misalnya yang berkaitan denga perubahan prosedur/aturan, perubahan 

susunan barang di rak pajangan pasar swalayan, perubahan kemasan, perubahan 

harga, dan lain-lain 

3. Pesan komunikasi penyedia layanan tidak dipahami pelanggan. 

4. Penyedia layanan tidak memperhatikan atau tidak segera menindaklanjuti 

keluhan dan/atau saran pelanggan. 

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama 

      Pelanggan merupakan individu unik dengan preferensi, perasaan, dan emosi 

masing-masing. Dalam hal interaksi dengan penyedia layanan, tidak semua 

pelanggan bersedia menerima layanan yang seragam. Sering terjadi ada pelanggan 

yang menginginkan atau bahkan menuntut layanan sifatnya personal dan berbeda 
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dengan pelanggan lain. Hal ini memunculkan tantangan bagi penyedia layanan dalam 

hal kemampuan memahami kebutuhan spesifik pelanggan individual dan memahami 

perasaan pelanggan terhadap penyedia layanan dan layanan spesifik yang mereka 

terima. 

6. Perluasan atau pengembangan layanan secara berlebihan 

      Disatu sisi, mengintroduksi layanan baru atau menyempurnakan layanan lama 

dapat meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari terjadinya 

layanan yang buruk. Di sisi lain, bila terlampau banyak layanan baru dan tambahan 

terhadap layanan yang sudah ada, hasil yang didapatkan belum tentu optimal, bahkan 

tidak tertutup kemungkinan timbul masalah-masalah seputar standar kualitas 

layanan. Lihat saja begitu timbul masalah-masalah seputar standar kualitas layanan. 

Lihat saja begitu banyak program studi magister manajemen (MM) yang ditawarkan 

berbagai perguruan tinggi: ada kelas reguler, kelas internasional, kelas khusus akhir 

pekan, kelas jarak jauh, kelas khusus peserta dari instansi tertentu, dan seterusnya. 

Pernyataannya adalah apakah standar kualitasnya sama.  

      Selain itu, pelanggan juga bisa bingung membedakan variasi penawaran layanan, 

baik segi fitur, keunggulan, maupun tingkat kualitasnya. Situasi semacam ini lazim 

dijumpai dalam industri perbankan, jasa asuransi, jasa ponsel, jasa layanan interner, 

menu paket restoran siap saja, dan seterusnya. 
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7. Visi bisnis jangka pendek 

      Visi jangka pendek (misalnya, orientasi pada pencapaian target penjualan dan 

laba tahunan, penghematan biaya sebesar-bearnya, peningkatan produktivitas 

tahunan, dan lain-lain) bisa merusak kualitas  layanan yang sedang dibentuk untuk 

jangka panjang. Sebagai contoh, kebijakan sebuah bank untuk menekan biaya 

dengan cara menutup sebagian kantor cabangnya akan mengurangi tingkat akses 

bagi para nasabahnya, yang pada gilirannya bisa menimbulkan ketidakpuasan 

pelanggan dan persepsi negatif terhadap kualitas layanan bank bersangkutan. 

2.1.5.4 Strategi Mewujudkan Layanan Prima 

      Mewujudkan layanan prima tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak 

faktor yang perlu dipertimbangkan  secara cermat, karena upaya penyempurnaan kualitas  

layanan berdampak signifikan terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Di antara 

berbagai faktor yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah mengidentifikasi 

determinan utama kualitas layanan, mengelola ekspektasi pelanggan, mengelola bukti 

(evidence) kualitas layanan, mendidik pelanggan tentang layanan, menumbuhkembangkan 

budaya kualitas, menciptakan automating quality, menindaklanjuti layanan, dan 

mengembangkan sistem informasi kualitas layanan (Tjiptono, 2012). 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan 

      Setiap penyedia layanan wajib berupaya menyampaikan layanan berkualitas 

terbaik kepada para pelanggan sasarannya. Upaya ini membutuhkan proses 
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mengidentifikasi determinan atau faktor penentu utama kualitas layanan berdasarkan 

sudut pandang pelanggan, contohnya keamanan transaksi (pengguna kartu kredit 

yang berbelanja secara online); harga dan kelengkapan koleksi (toko buku); 

keamanan, ketepatan waktu, layanan selama penerbangan, dan harga (jasa 

penerbangan); dan lain-lain. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakuakan 

adalah melakukan riset mendalam dalam rangka memahami determinan terpenting 

yang digunakan dalam rangka memahami determinan terpenting yang digunakan 

pelanggan sebagai kriteria utama dalam mengevaluasi layanan/jasa spesifik. 

      Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi penilaian yang diberikan pelanggan 

sasaran terhadap perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan-determinan 

tersebut. Dengan cara ini dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata pelanggan 

dibandingkan para pesaing, sehingga perusahaan bisa memfokuskan upaya 

peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan spesifik yang membutuhkan 

perbaikan. Seiring dengan dinamika kompetisi dan perubahan perilaku pelanggan, 

perusahaan harus memantau perkembangan setiap determinan sepanjang waktu, 

karena sangat mungkin prioritas pasar sasaran mengalami perubahan. Contohnya, 

sebelum kasus likuidasi bank summa, BHS dan bank-bank lainnya, nasabah 

barangkali lebih mementingkan tingkat suku bunga tabungan dan deposito sewaktu-

waktu memilih bank untuk menabung. Namun, sesudah kejadian-kejadian tersebut, 

faktor keamanan bisa jadi justru yang lebih menonjol dibandingkan faktor-faktor 

lain. 
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2. Mengelola ekspektasi pelanggan 

     Tidak sedikit perusahaan yang berusaha melakukan segala cara untuk memikat 

sebanyak mungkin pelanggan, termasuk diantaranya mendramatisasi atau melebih-

lebikan pesan komunikasinya. Masih ingat iklan obat di masa lalu yang 

menayangkan kemujaraban (atau mungkin ‘keajaiban’) khasiat obatnya, sampai-

sampai begitu diteguk langsung sembuh, hal seperti ini bisa menjadi “bumerang” 

bagi perusahaan. Semakin banyak janji yang diberikan, semakin besar pula 

ekspektasi pelanggan (bahkan bisa menjurus menjadi harapan yang tidak realistis). 

Pada gilirannya ini akan memperbesar kemungkinan tidak terpenuhinya ekspektasi 

pelanggan oleh penyedia layanan. Untuk itu ada satu pepatah bijak yang bisa 

dijadikan pegangan: “jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, tetapi berikan 

lebih dari apa yang dijanjikan”. 

3. Mengelola bukti kualitas layanan 

      Manajemen bukti kualitas layanan bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah layanan disampaikan.Oleh karena layanan merupakan 

kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang fisik, maka pelanggan 

cenderung memperhatikan dan mempersepsikan fakta-fakta tangibles yang berkaitan 

dengan layanan sebgai bukti kualitas. Bukti-bukti fisik layanan bisa berupa fasilitas 

fisik layanan (seperti gedung, pabrik, kendaraan dan sebagainya), penampilan 

karyawan penyedia layanan (contohnya, seragam), penampilan karyawan penyedia 

layanan (contohnya, seragam), perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk 
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melayani pelanggan (umpamanya, komputer, telepon, facsimile, peralatan medis,  

dan lain-lain), laporan keuangan, dan logo perusahaan. Selain itu, berbagai faktor 

seperti musik, warna, aroma, temperatur, lokasi gedung, tata letak layanan/jasa, dan 

atmosfir (situasi dan kondisi transaksi) dapat pula menciptakan persepsi tertentu 

terhap penyedia layanan, misalnya keramahan, ketenangan, kecermatan, wibawa, 

rasionalitas, stabilitas dan fleksibilitas. 

4. Mendidik Pelanggan Tentang Layanan 

      Pelanggan yang lebih ‘terdidik’ akan dapat mengambil keputusan pembelian 

secara lebih baik dan lebih memahami peran serta kewajibannya dalam proses 

penyampaian layanan. Oleh karenanya, kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi, 

upaya mendidik pelanggan dapat dilakukan dalam wujud: 

1. Penyedia layanan mendidik pelangggannya agar melakukan layanan tertentu, 

misalnya mengisi blanko/formulir pendafaran,mengangkut barang belanjaan 

sendiri, memanfaatkan fasilitas teknologi (seperti Anjungan Tunai Mandiri, 

phone banking, internet banking, dan sejenisnya), mengisi bensin sendiri dari 

pompa otomatis dan lain. 

2. Penyedia layanan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu 

layanan secara lebih mudah dan murah. 
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3. Penyedia layanan mendidik pelanggannya mengenai prosedur atau cara 

menggunakan layanan. Bentuknya bisa berupa iklan, brosur atau staf layanan 

khusus yang mendampingi pelanggan. 

4. Penyedia layanan dapat pula meningkatkan persepsi terhadap kualitas 

layanannya dengan cara menjelaskan kepada pelanggan alasan-alasan yang 

mendasari suatu kebijakan yang kemungkinan bisa mengecewakan mereka, 

misalnya kenaikan harga. 

5. Menumbuhkembangkan Budaya Kualitas 

      Upaya menumbuhkembangkan budaya kualitas dapat dilakukan melalui 

pengembangan suatu program yang terkoordinasi dan diawali dengan proses seleksi 

dan pengembangan karyawan. Karyawan merupakan aset utama perusahaan dalam 

rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Menurut Heskett, et al. 

(1990) dalam Tjiptono (2012), kualitas layanan internal berpengaruh positif terhadap 

kualitas layanan eksternal. Kualitas layanan eksternal akan menentukan kepuasan 

pelanggan dan retensi pelanggan, yang selanjutnya menghasilkan laba bagi penyedia 

jasa layanan. Dengan demikian, kualitas layanan internal, kualitas layanan eksternal 

dan laba berkaitan erat. 

6. Menciptakan Automating Quality 

      Otomatisasi berpotensi mengatasi masalah variabilitas kualitas layanan yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Akan tetapi, 
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sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, penyedia layanan wajib mengkaji 

secara mendalam aspek0aspek yang membutuhkan sentuhan manusia (high touch) 

dan elemen-elemen yang memerlukan otomatisasi (high tech). 

7. Menindaklanjuti Layanan 

      Perusahaan dapat pula mengupayakan kemudahan dan kenyamanan bagi para 

pelanggan dalam berkomunikasi dengan pihak manajemen maupun karyawan 

kontak, sehingga mereka bisa menyampaikan kebutuhan spesifik keluhan                   

dan saran. 

8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Layanan 

      Sistem informasi kualitas layanan merupakan sistem yang mengintegrasikan 

berbagai macam ancangan riset secara sistematis dalam rangka mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas layanan guna mendukung pengambilan 

keputusan. Secara umum, sistem informasi layanan perusahaan berdasarkan sudut 

pandang pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan layanan. Secara umum, 

sistem informasi kualitas layanan dapat memberikan sejumlah manfaat, diantaranya: 

1. Memungkinkan pihak manajemen untuk memasukkan ‘suara pelanggan’ dalam 

pengambilan kepuusan 

2. Dapat mengidentifikasi dan memahami prioritas pelanggan 
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3. Memperlancar proses identifikasi prioritas penyempurnaan layanan dan menjadi 

pedoman dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya 

4. Memungkinkan dipantaunya kinerja layanan perusahaan dan pesaing setiap 

waktu 

2.1.6 Kepuasan Pelanggan 

      Menurut Richard L. Oliver (1997) dalam Tjiptono (2012) menegaskan bahwa semua 

orang paham apa itu kepuasan, tetapi begitu diminta mendefinisikannya, tampaknya tak 

seorangpun tahu. Seperti halnya konsep-konsep manajemen lainnya, ada begitu banyak 

definisi yang berkembang untuk kepuasan pelanggan. Sebagai ilustrasi adalah lima 

diantaranya: 

1. Perasaan yang timbul setelah mengevaluasi pengalaman pemakaian produk (Cadotte, 

Woodruff, 1987 dalam Tjiptono, 2012). 

2. Respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan antara harapan awal 

sebelum pembelian (atau standar kerja kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk 

sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk 

bersangkutan (Tse & Wilton, 1988 dalam Tjiptono, 2012). 

3. Evaluasi purnabeli keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap kinerja 

produk dengan ekspektasi pra-pembelian (Fornell, 1992 dalam Tjiptono, 2012). 
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4. Ukuran kinerja ‘produk total’ sebuah organisasi dibandingkan serangkaian keperluan 

pelanggan (customer requirements). (Hill, Brierley & MacDougall, 1999 dalam 

Tjiptono 2012). 

5. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan (Kotler dalam Tjiptono, 2012).  

 2.1.6. 1 Model Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

       Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur dan memantau 

kepuasan pelanggan. Tjiptono (2012) mengemukakan terdapat empat metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 

       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 diletakkan ditempat-tempat strategis (yang mudah 

dijangkau atau sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu komentar, 

menyediakan saluran telepon khusus (customer hot lines), dan lain-lain. 
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2. Survei kepuasan pelanggan 

       Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara 

langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggan. Pengukuran kepuasan dapat 

dilakukan dengan berbagai cara (Tjiptono, 2012): 

a. Directly reported satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung, melalui pernyataan dengan skala 

berikut : sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas, sangat puas. 

b. Derived dissatisfaction 

Pernyataan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya 

harapan palanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya yang mereka 

rasakan. 

c. Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua hal 

pokok. Pertama, masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan 

penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan. 
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d. 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. 

3. Ghost shopping 

       Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/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. 

4. Lost customer analysis 

       Perusahaan berusaha menghubungi pelanggannya 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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2.2 Rerangka Pemikiran 

       Suatu perusahaan yang menginginkan agar usahanya dapat beroperasi secara terus 

menerus harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kepuasan pelanggan 

merupakan perbandingan antara kenyataan yang dirasakan pelanggan dengan apa yang 

diharapkan pelanggan. Apabila yang dirasakan pelanggan melebihi dari apa yang 

diharapkan, berarti pelanggan telah terpenuhi kepuasannya. Bila pelanggan telah merasa 

puas, biasanya akan melakukan pembelian ulang atau merekomendasikan kepada pihak lain 

terhadap produk atau jasa tersebut bila di kemudian hari muncul kebutuhan yang sama.  

       Kepuasan pelanggan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

kualitas pelayanan. Sedangkan kualitas pelayanan terdiri dari lima dimensi yaitu bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Bukti Fisik merupakan bukti fisik dari jasa, 

bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang dipergunakan, maupun representasi fisik dari jasa. 

Kehandalan merupakan konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dipercaya. 

Daya Tanggap merupakan kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasa 

yang dibutuhkan pelanggan. Jaminan merupakan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya, yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

Empati merupakan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.  
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      Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran 

seperti pada gambar 2.1 : 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti Fisik 

 (X1) 

Kehandalan  

 (X2) 

Daya Tanggap 

 (X3) 

Jaminan 

 (X4) 

Empati  

 (X5) 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 
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2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

1) Penelitian Mohammad Assegaff (2009) 

    Tujuan Penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Perusahaan 

Penerbangan PT. Garuda Di Kota Semarang“. 

    Alat Analisis                                           

 

Teknik analisis data menggunakan analisis 

Structural Equation Model (SEM) dengan 

program AMOS. 

     Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

(1)Kehandalan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (sig. 0,027).           (2) 

Ketanggapan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (sig. 0,007).          (3)Jaminan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

(sig. 0,023). (4). Berwujud (bukti fisik) 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

(sig. 0,05). Empati berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (sig. 0,014). 

2) Penelitian Atmawati dan Wahyuddin (2007) 

    Tujuan Penelitian “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 
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Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Matahari 

Departement Store Di Solo Grand Mall”. 

     Alat Analisis Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. 

     Hasil Penelitian Hasil analisis menunjukkan bahwa :     (1) 

Bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (t = 6,387 sig. 0,011).                                                      

(2) Kehandalan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (t = 5,462 sig. 0,019).                                                        

(3) Daya tanggap berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (t = 7,369 sig. 0,007).                                                            

(4)Jaminan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (t = 9,107 sig. 0,003).                                                    

(5)Empati berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (t = 7,594 sig. 0,006.). 

3) Penelitian Jonathan (2005) 

    Tujuan Penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada Sektor Publik di 

Kabupaten dan Kota di Propinsi Kalimantan 

Timur”. 

     Alat Analisis Metode analisis datanya adalah teknik 

analisis regresi berganda 
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     Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa : bukti 

fisik mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (t hitung = 5,443), kehandalan 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (t hitung = 4,828), daya tanggap 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan  (t hitung = 3,175), kepedulian 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (t hitung = 3,002) dan jaminan 

tidak mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (t hitung = 1,571). Bukti 

langsung, kehandalan, daya tanggap, 

kepedulian dan jaminan mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan (F 

hitung = 38,652). Pengaruh tersebut sebesar 

65,8%. 

4) Penelitian Sonya Mahanani (2010) 

     Tujuan Penelitian Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam 

Pembayaran Rekening Listrik 

(Studi Pada Unit Pelayanan Pelanggan 

Semarang Barat) 
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      Alat Analisis Metode analisis datanya adalah teknik 

analisis regresi berganda 

      Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti fisik berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan (uji - t = 2,770). 

Kehandalanberpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan (uji - t = 2,100). Daya 

tanggap berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan (uji - t = 3,014). Jaminan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan (uji - t = 3,689). Empati 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan (uji - t = 2,201). Bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan 

empati berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan secara bersama-sama (uji 

- F sebesar 216,899 dengan sig. 0,000 < 

0,05). 

5) Penelitian Ratih hardiyati (2010) 

Tujuan Penelitian Analisis pengaruh kualitas pelayanan  

Terhadap kepuasan pelanggan  

Menggunakan jasa penginapan (villa)  
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Agrowisata kebun teh pagilaran 

Alat Analisis Metode analisis datanya adalah teknik 

analisis regresi berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

(1)Kehandalan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (sig. 0,029).           (2) 

Ketanggapan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (sig. 0,008).          (3)Jaminan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

(sig. 0,022). (4). Berwujud (bukti fisik) 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

(sig. 0,05). Empati berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (sig. 0,016). 

 

2.3  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pernyataan 

(Sugiyono, 2005). Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1) Ho1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara bukti fisik (tangible) terhadap 

kepuasan   pelanggan secara parsial  
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Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara bukti fisik (tangible) terhadap 

kepuasan pelanggan secara parsial 

2) Ho2 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kehandalan  (reliability) 

terhadap kepuasan pelanggan secara parsial 

    Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan kehandalan (reliability) terhadap kepuasan 

pelanggan secara parsial. 

3) Ho3 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara daya tanggap (responsiveness) 

terhadap kepuasan pelanggan secara parsial 

    Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara daya tanggap (responsiveness)  

terhadap kepuasan pelanggan secara parsial. 

4) Ho4 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara jaminan (assurance) terhadap 

kepuasan pelanggan secara parsial  

     Ha4 : Ada pengaruh yang signifikan antara jaminan (assurance) terhadap 

kepuasan pelanggan secara parsial. 

5) Ho5 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara empati (emphaty) terhadap 

kepuasan pelanggan secara parsial 

     Ha5 : Ada pengaruh yang signifikan antara empati (emphaty) terhadap kepuasan 

pelanggan secara parsial. 
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6) Ho6 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara bukti fisik (tangible), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty) terhadap kepuasan pelanggan secara parsial 

     Ha6 : Ada pengaruh yang signifikan antara bukti fisik (tangible), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan 

empati (emphaty) terhadap kepuasan pelanggan secara parsial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

3.1.1 Responden Penelitian 

       Responden pada penelitian ini adalah pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat. 

Kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pria dan wanita              

dengan kisaran usia antara 15 tahun hingga 60 tahun, dengan profesi sebagai pelajar, 

mahasiswa/mahasiswi, ibu rumah tangga, PNS, karyawan/karyawati dan wiraswasta.  

3.1.2  Jenis dan Desain Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Riset deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun fungsi 

(Malhotra, 2010).  

        Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan 
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satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayan 

95% atau nilai alpha / significance level sebesar 0,05 (Malhotra, 2010). Penelitian ini 

dilakukan pada 2013 dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

       Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan 

menggambarkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat. 

       Data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan program statistik SPSS 17. Data 

dihimpun melalui survey dimana responden ditanya mengenai berbagai pernyataan 

mengenai perilaku, maksud, pengetahuan, motivasi, serta karakteristik demografis derta 

gaya hidup mereka (Malhotra, 2010). 

3.1.3 Populasi, Sampel danTeknik Sampling 

3.1.3.1 Populasi 

       Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki kesamaan karakteristik yang 

serupa dengan penelitian yang akan dilakukan (Malhotra, 2010). Populasi dalam penelitian 

ini adalah pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat.  

3.1.3.2 Unit Sampel 

       Menurut Malhotra (2010) sampel adalah suatu himpunan bagian dari populasi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati dan kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat, maka sampel 
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unit yang digunakan adalah sejumlah pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat yang 

membeli produk busana muslim Tik-Tok Boutique Karawang Barat. 

3.1.3.3 Ukuran Sampel 

       Menurut Malhotra (2010), ukuran sampel adalah sejumlah elemen yang harus dilibatkan 

di dalam sebuah studi. Dalam Hair et al., (2010), untuk penelitian yang menggunakan 

analisis regresi linier berganda membutuhkan sampel minimal 50, dan biasanya pada 

sebagian besar penelitian menggunakan 100 sampel. Menurut Malhotra (2010) besarnya 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan rumus sampel proporsi dari teori Coanachran berikut ini: 

 

 

keterangan: 

n= jumlah sampel 

p= populasi dengan probabilitas 0,5 

Z= tingkat kepercayaan 95% Z=1,96 

E= Standar error 10% 

 

       Maka, n (jumlah sampel) = 0,5(1-0,5)(1,96/0,1)² =96,04 (dibulatkan menjadi 100 

sampel). Minimal sampel yang akan dilibatkan sebanyak 100 sampel. 

n = p (1-p) (Z/E)² 
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3.1.3.4  Metode Pengambilan Sampel 

       Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability 

sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan 

penilaian personal peneliti (Malhotra, 2010). Convenience sampling digunakan karena 

responden yang dipilih berada di tempat dan waktu saat penelitian dilakukan. Pemilihan 

sampel dilakukan secara  acak dengan melihat siapa saja yang sedang berada di dalam    Tik-

Tok Boutique Karawang Barat sehingga dapat memberikan penilaian langsung bagaimana 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan yang mereka rasakan.  

3.2    Data yang Akan Dihimpun 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat menyelesaikan 

permasalahan penelitian. Adapun data yang diperlukan berasal dari dua sumber, yaitu : 

1. Data primer  

      Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Adapun data yang diperlukan berasal dari data 

primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi 

langsung melalui objeknya (Malhotra, 2010). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
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dengan cara melakukan pembagian kuesioner dan melakukan interview kepada responden 

yang merupakan pengunjung Tik-Tok Boutique Karawang Barat sebagai tambahan untuk 

melakukan beberapa analisis. Secara garis besar, urutan kuesioner adalah sebagai berikut:  

1.  Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis dan tujuan 

diadakan penelitian.  

2.  Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden. 

3.  Bagian ketiga pada kuesioner ini berisikan pernyataan pre-screening. 

4.   Bagian keempat pada kuesioner ini menjelaskan tingkat kepentingan responden   

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini.          

2. Data sekunder 

       Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat serta tidak 

mahal. Dibandingkan dengan data primer, data sekunder dapat dikumpulkan secara 

cepat dan mudah dengan biaya yang relatif murah dalam waktu yang relatif singkat 

(Malhotra, 2010). Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari tinjauan pustaka serta literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal 

pemasaran, publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian, internet 

maupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Kuesioner 

adalah sejumlah pernyataan atau pernyataan secara tertulis yang akan dijawab oleh 
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responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan 

masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Supardi, 2005). Dalam 

penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu model pernyataan 

dimana pernyataan tersebut telah disediakan jawabannya, sehingga responden hanya 

memilih dari alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat atau pilihannya (Supardi, 

2005).   

Cara pengumpulan data tersebut dilakukan dengan prosedur :  

1. responden diberi kuesioner 

2. sambil mengisi kuesioner, ditunggu dan diberikan penjelasan jika belum jelas 

terhadap apa yang dibaca 

3. setelah responden mengisi kemudian jawaban tersebut ditabulasi, diolah, dianalisis 

dan disimpulkan.  

3.3.1 Definisi Operasional 

   Menurut Sekaran (2006) dalam suatu penelitian terdapat beberapa yang harus 

ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. Variabel adalah apapun yang 

dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Variabel independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati. 
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2. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat. 

Pengukuran data  dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dalam bentuk 

skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden 

menandai derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2010).  Berikut ini adalah 

perincian variable tersebut. Data yang dihasilkan dalam skala likert adalah data interval, 

yaitu skala yang menggunakan angka untuk memeringkat obyek sedemikian rupa sehingga 

jarak setara secara numerik mewakili jarak setara karakteristik yang sedang di ukur 

(Malhotra, 2010). Dari jawaban daftar pernyataan yang diajukan pada responden diolah 

dengan skala likert. Skala likert adalah suatu skala yang jawabannya bertingkat yaitu : 

a. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai = 1 

b. Untuk jawaban tidak setuju diberi nilai = 2 

c. Untuk jawaban netral diberi nilai = 3 

d. Untuk jawaban setuju diberi nilai = 4 

e. Untuk jawaban sangat setuju diberi nilai = 5 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel Deskriptif Indikator Pernyataan 

Bukti Fisik  

( X1 ) 

Bukti langsung 

(tangibles), 

1) Penataan Eksterior 

2) Penataan Interior 

1) Penampilan toko 

Tik-Tok Boutique 
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segala fasilitas 

fisik termasuk 

perlengkapan 

yang nampak 

dimata 

pelanggan. Hal 

ini bisa berarti 

penampilan 

fasilitas fisik, 

seperti gedung 

dan ruangan 

front office, 

tersedianya 

tempat parkir, 

kebersihan 

ruangan, 

kerapian 

ruangan, 

kenyamanan 

ruangan, 

kelengkapan 

peralatan 

3) Kebersihan Ruangan 

4) Kemudahan Parkir 

5) Penampilan Karyawan 

6) Teknologi 

(Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (1985) dalam Tjiptono 

(2012). 

Karawang Barat 

menarik perhatian 

Saya  

2) Saya suka dengan 

penataan ruangan 

di Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat  

3) Saya suka dengan 

ruangan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

yang selalu bersih 

4) Saat berada di 

Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat  

 

 

saya merasa 

mudah untuk 

mendapatkan 

tempat parkir 
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komunikasi, 

teknologi, dan 

penampilan 

karyawan 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

kendaraan saya 

5) Saya merasa 

busana karyawan 

Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

selalu rapi 

6) Saya tertarik 

dengan teknologi 

canggih yang 

dimiliki Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

dalam 

menawarkan 

produk 

Kehandalan 

  ( X2 ) 

Kehandalan 

(reliability) 

merupakan 

kemampuan 

memberikan 

pelayanan 

sesuai dengan 

1) Akurat dalam Pelayanan 

2) Pelayanan yang segera 

3) Ketepatan waktu 

4) Produk tidak mudah rusak 

(Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (1985) dalam Tjiptono 

(2012). 

1) Tagihan yang 

diberikan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

sesuai dengan 

harga yang 

tercantum pada 
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waktu yang 

telah dijanjikan, 

segera, akurat 

dan 

memuaskan. 

Hal ini berarti 

perusahaan 

memberikan 

jasanya secara 

tepat semenjak 

saat pertama 

(right the first 

time). Selain itu 

juga berarti 

bahwa 

perusahaan 

yang 

bersangkutan 

memenuhi 

janjinya, 

misalnya 

menyampaikan 

produk yang Saya 

beli  

2) Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

menyediakan 

layanannya sesuai 

dengan waktu yang 

telah dijanjikan 

kepada Saya 

3) Saya merasa bila 

Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

berjanji melakukan 

sesuatu pada waktu 

tertentu. Tik-Tok 

Boutique akan 

menepatinya 

4) Saya suka ketika 

Tik-Tok Boutique 

dapat menyediakan 

produk yang Saya 

butuhkan tidak 
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jasanya sesuai 

dengan jadwal 

yang disepakati 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

mudah rusak 

Daya  

Tanggap  

( X3 ) 

Daya tanggap 

(responsivenes), 

berkenaan 

dengan 

kesediaan dan 

kemampuan 

penyedia 

layanan untuk 

membantu para 

pelanggan dan 

merespon 

permintaan 

mereka dengan 

segera. Unsur 

1) Responsif terhadap 

permintaan 

2) kesiapan membantu 

pelanggan 

3) Mudah diakses 

4) Sigap menerima pelanggan 

 (Parasuraman, Zeithaml, 

dan Berry (1985) dalam 

Tjiptono (2012). 

1) Karyawan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

memahami 

permintaan khusus 

Saya (misalnya 

dapat menyediakan 

pakaian yang 

seragam untuk 

dipakai dihari 

raya) 

2) Karyawan Tik-Tok 

Boutique selalu 

membantu Saya 
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lain yang juga 

penting dalam 

elemen cepat 

tanggap ini 

adalah anggota 

perusahaan 

selalu siap 

membantu 

pelanggan. Apa 

pun posisi 

seseorang di 

perusahaan 

hendaknya 

selalu 

memperhatikan 

pelanggan yang 

menghubungi 

perusahaan 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

untuk mencari dan 

mengambilkan  

produk yang Saya 

butuhkan 

3) Karyawan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

tidak pernah 

membuat saya 

menunggu lama 

ketika mencoba 

menguhubungi 

melalui telepon 

atau sms 

4) Karyawan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

segera menyambut 

Saya saat Saya 

datang 
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(2012). 

Jaminan 

( X4  )   

Jaminan 

(assurance) 

berkenaan 

dengan 

pengetahuan, 

kemampuan, 

kesopanan, dan 

sifat dapat 

dipercaya yang 

dimiliki para 

staf; bebas dari 

bahaya, risiko 

atau keragu-

raguan dalam 

menumbuhkan 

rasa percaya 

(trust) dan 

keyakinan 

pelanggan 

(confidence) 

(Parasuraman, 

1) Pengetahuan produk 

2) Dapat dipercaya 

3) Kesopanan karyawan 

4) Keterampilan karyawan 

(Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (1985) dalam Tjiptono 

(2012). 

1) Saya tidak ragu 

dengan 

pengetahuan 

memadai yang 

dimiliki karyawan 

Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

sehingga dapat 

menjawab 

pernyataan 

mengenai 

produknya 

2) Saya merasa aman 

dalam bertransaksi 

dengan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

3) Karyawan Tik-Tok 

Boutique selalu 

ramah, tersenyum 

dan memberikan 
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Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

salam kepada Saya 

4) Saya suka dengan 

keterampilan yang 

dimiliki karyawan 

Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

Empati          

( X5 )      

Empati 

(empathy) 

berarti 

perusahaan 

memahami 

masalah para 

pelanggannya 

dan bertindak 

demi 

kepentingan 

pelanggan, serta 

memberikan 

perhatian 

personal kepada 

para pelanggan 

dan memiliki 

1) Kenyamanan jam operasi 

2)  Memahami masalah 

pelanggan 

3) Mengutamakan kepentingan 

pelanggan  

4) Perhatian personal 

(Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (1985) dalam Tjiptono 

(2012). 

1) Saya nyaman 

dengan jam operasi 

Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

2) Saat Saya memiliki 

masalah, Tik-Tok 

Boutique 

senantiasa dapat 

memberikan solusi 

atas keluhan Saya 

(misalnya masalah 

pada ukuran 

produk dapat 

diselesaikan 

dengan after sales 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



64 

 

 

jam operasi 

yang nyaman. 

(Parasuraman, 

Zeithaml, dan 

Berry (1985) 

dalam Tjiptono 

(2012). 

service) 

3) Kepentingan Saya 

selalu dilayani oleh 

karyawan Tik-Tok 

Boutique 

Karawang Barat 

(misalnya ketika 

jam istirahat masih 

menerima 

pelanggan) 

4) Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat 

memiliki karyawan 

yang memberikan 

perhatian personal 

kepada Saya 

(misalnya 

mengirim kartu 

ulang tahun, kartu 

hari raya, dll) 

Kepuasan 

Kepuasan 

1) Kepuasan layanan 1) Layanan yang 
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Pelanggan 

        ( Y )    

pelanggan 

adalah respon 

pelanggan 

terhadap 

evaluasi 

persepsi atas 

perbedaan 

antara harapan 

awal sebelum 

pembelian (atau 

standar kerja 

kinerja lainnya) 

dan kinerja 

aktual produk 

sebagaimana 

dipersepsikan 

setelah 

memakai atau 

mengkonsumsi 

produk 

bersangkutan 

(Tse & Wilton, 

2) Pelayanan terbaik 

3) Reputasi 

4) Kepuasan kualitas 

5) Bersedia mengajak orang 

lain 

(Tse & Wilton, 1988 dalam 

Tjiptono, 2012). 

diberikan Tik-

Tok Boutique 

Karawang 

Barat, sesuai 

dengan yang 

saya harapkan 

2) Bagi diri saya 

Tik-Tok 

Boutique 

Karawang 

Barat telah 

memberikan 

layanan terbaik 

3) Dibanding 

dengan toko 

busana lain 

saya lebih puas 

menjadi 

pelanggan di 

toko busana 

muslim Tik-

Tok Boutique 
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1988 dalam 

Tjiptono, 

2012). 

 

Karawang 

Barat 

4) Saya tidak 

melihat ada 

kualitas yang 

lebih baik jika 

dibandingkan 

dengan 

kualitas yang 

diberikan Tik-

Tok Boutique 

Karawang 

Barat 

5) Saya mengajak 

orang lain 

untuk ikut 

menjadi 

pelanggan Tik-

Tok Boutique 

Karawang 

Barat 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 
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  Beberapa metode analisis akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data 

yang diperoleh. Sebelum data dianalisis, dilakukan pengujian untuk menjaga agar data yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa uji dan analisis data yang digunakan 

adalah :  

3.4.1 Uji Instrumen 

3.4.1.1 Uji Validitas 

      Menurut Ghozali (2006) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji signifikansi 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of 

freedom (df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.       

      Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program SPSS version 17  for windows. 

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai p value/nilai signifikasi kurang dari 0,05 (5%) 

maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya jika nilai p value atau 

signifikasi sama dengan atau lebih dari 0,05  (5%) dinilai tidak valid. Dengan degree of 

freedom (df) = (n-2) dan alpha = 0,05, maka r tabel :  0,197 sehingga : 

a. Variabel dikatakan valid jika r hitung positif dan r hitung > r tabel 

b. Variabel dikatakan tidak valid jika r hitung tidak positif dan r hitung < r tabel 

(Ghozali, 2006) 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas 
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       Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur, apakah alat 

ukut tersebut dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang 

(Priyatno, 2008). Priyatno (2008) menjelaskan ada beberapa metode pengujian reliabilitas di 

antaranya metode tes ulang, formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, 

formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova 

Hoyt.   Pengujian reliabilitas yang akan digunakan penelitian ini adalah dengan formula 

Cronbach’s Alpha. Sekaran (2006) menjelaskan Cronbach’s Alpha sebagai koefisien 

kehandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif 

berkorelasi satu sama lain. Dalam Cronbach’s Alpha terdapat pengeliminasian data jika data 

tersebut dinyatakan tidak lulus uji reliabilitas. Menurut Sekaran (2006), nilai reliabilitas 

kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 adalah baik. 

jika Cronbach’s Alpha mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan semakin tinggi tingkat kehandalan konsistensinya, dengan kata lain responden 

akan cenderung memiliki jawaban yang sama walaupun pernyataan diberikan kepada 

responden lainnya. Dasar pengambilan keputusan untuk reliabilitas adalah sebagai berikut:  

a. Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 maka Cronbach’s Alpha acceptable. 

b. Jika koefisien Cronbach’s Alpha ≤ 0.6 maka Cronbach’s Alpha poor acceptable.  

3.4.2 Uji Asumsi Klasik  

3.4.2.1 Uji Normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak (Priyatno, 2008). Priyatno (2008) menjelaskan uji ini biasanya digunakan untuk 
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mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan metode dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2006). Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika data distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas adalah hal yang lazim 

sebelum sebuah metode statistik diterapkan. Uji Normalitas sebuah sampel data dilakukan 

dengan bantuan alat uji Shapiro-Wilk, Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov, serta gambar 

Normal Probability Plots. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Nilai Sig atau Signifikansi atau nilai probabilitas < 0.05, distribusi adalah tidak 

normal 

b. Nilai Sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0.05, distribusi adalah normal 

Angka signifikansi dapat diperoleh melalui perhitngan test of normality atau plot melalui 

bantuan SPSS. Angka 0.05 merupakan tingkat kesalahan. 

 

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. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas (Priyatno, 2008). Untuk melihat gejala multikolinearitas, dapat dilihat 

dari Collinearity Statistic. Jika nilai korelasi antara dua variabel independen melebihi 0,9 maka 

diindikasikan terdapat multikolinearitas pada model regresi tersebut (Ghozali, 2006). 
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Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation factor (VIF) 

pada Collinearity Statistic. Ukuran yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

bila nilai Tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006). 

 

3.4.2.3 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. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas  (Priyatno, 2008). Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi (ZPRED) dengan residual 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu (bergelombang, melebar dan menyempit) pada grafik scatterplot 

antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2006). 

 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

      Menurut Alhusin (2003) dalam Priyatno (2008) uji autokorelasi digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. 

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin-Watson (uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika lebih dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak, yang 

berarti terdapat autokorelasi. 

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak 

ada autokorelasi. 

3) Jika d terleak antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel 

statistik Durbin Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya 

variabel yang menjelaskan. 

Rumus Uji Durbin Watson sebagai berikut: (Alhusin, 2003 dalam Priyatno, 2008) 

 

Keterangan : T: Jumlah sampel (n) 

                      k: Jumlah variabel 

                     dL: Batas Bawah Durbin Watson 

                     dU: Batas Atas Durbin Watson 

3.4.3 Analisis Regresi Berganda 

       Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik statistik yang secara bersama 

untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua atau lebih variabel bebas 

dengan menggunakan skala interval (Malhotra, 2010). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variable independen dengan variable dependen apakah masing-masing 

variable independen berhubungan positif atau negative, dan untuk memprediksi nilai dari 
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variable dependen apabila nilai variable independen mengalami kenaikan atau penurunan 

(Priyatno, 2008). Bentuk persamaan dari regresi berganda adalah sebagai berikut:  

 

 

       Analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty) terhadap variabel terikatnya yaitu kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut : 

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

Keterangan : 

 Y : kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

   : konstanta 

   : koefisien regresi 

X1, X2 ... X5 : variabel independen (Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, 

Jaminan dan Empati) 

  :  galat pengukuran (eror) 

 

 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + .... + bnXn + e 
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3.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji T 

       Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen 

(x1,x2...x5) secara parsial berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen (Priyatno, 

2008). Uji t dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata untuk 

dua kelompok dalam variabel penelitian atau dapat juga uji t dilakukan untuk perbedaan 

dalam kelompok yang sama sebelum dan setelah suatu perlakuan (Ghozali, 2006). Uji t 

digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

       Menguji hipotesis digunakan uji t, jika nilai t hitung yang diperoleh lebih besar 

dibandingkan nilai t tabel, artinya ho tidak dapat ditolak. Sebaliknya apabila nilai t hitung 

yang diperoleh lebih kecil dibandingkan nilai t tabel berarti ho ditolak. Perhitungan nilai t 

tabel pada hipotesis itu sendiri dihitung pada confidence level 95% atau α (alpha) sebesar 

0,05 (Ghozali, 2006). 

 

       Dengan kata lain uji t dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara parsial dengan a = 0,05 maka 

cara yang dilakukan adalah :  

a. Mencari t hitung 

      Rumus :  
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Keterangan : 

 

R : Koefisien Korelasi 

R
2
 : Koefisien Determinasi 

n : Banyaknya sampel 

Dengan asumsi (t hitung) : 

Ho : diterima bila sig. > a = 0,05 , Ho : ditolak bila sig. £ a = 0,05  

3.5.2 Uji F (Anova) 

       Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1,X2,....X5)  secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Atau untuk 

mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variable dependen 

atau tidak (Priyatno, 2008). 

       Dengan kata lain uji F dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan  a = 

0,05 maka cara yang dilakukan adalah : 

 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



75 

 

 

a. Mencari F hitung 

 

Keterangan : 

R
2
 = Koefisien Determinasi 

k = Banyaknya variabel bebas 

n = Banyaknya sampel 

Dengan asumsi (F hitung) : 

Ho : diterima bila sig. > a = 0,05 dan Ho : ditolak bila sig. £ a = 0,05 

3.5.3 Koefisien Determinasi (R-Square) 

       Menurut Ghozali (2006), koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini bertujuan 

untuk menentukan proporsi atau presentase total variasi dalam variabel dependen yang 

diterangkan oleh variable independen secara bersama-sama. Analisis ini digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2,....X5) secara 

serentak terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2008). 
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 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

(bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) dalam menerangkan variasi 

variabel dependen/tidak bebas (kepuasan pelanggan). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol (0) dan satu (1). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006). 

       Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 (Adjusted R- 

Square) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai Adjusted 

R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

(Ghozali, 2006). 

       Dalam kenyataan nilai Adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki 

harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted R
2
 negatif, maka nilai 

Adjusted dianggap bernilai 0. Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka Adjusted R

2
 = R

2
 = 1. 

Sedangkan jika nilai R
2
 = 0, maka Adjusted R

2
 = (1 – k)/(n – k). Jika k > 1, maka Adjusted 

R
2
 akan bernilai negatif. Dalam penelitian ini, untuk mengolah data digunakan alat bantu 

SPSS (Statistical Package for Social Science). 
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BAB  IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1 Sejarah Tik-Tok Boutique Karawang Barat 

      Tik-Tok Boutique Karawang Barat telah dirintis oleh pemiliknya, yaitu Ibu Mimi 

Suratmi sejak tahun 1985. Beliau mendirikan toko tersebut karena keinginan beliau untuk 

merintis bisnis dibidang penjualan busana muslim. Dengan dibantu oleh beberapa 

pegawainya beliau menjalankan bisnis tersebut sampai sekarang ini.  Jenis produk yang di 

tawarkan adalah busana muslim untuk pria dan wanita dengan berbagai pilihan muali dari 

jenis, warna, ukuran, dan merk dengan harga yang terjangkau. Hal ini membuat Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat direspon secara positif oleh masyarakat di Karawang Barat. Pada 

masa itu, Tik-Tok Boutique merupakan pelopor usaha yang menjual pakaian berupa busana 

muslim dengan harga terjangkau.  

      Pada awalnya Tik-Tok Boutique Karawang Barat memiliki ciri khas, yaitu toko baju 

busana muslim   yang hanya berukuran kecil dan kipas angin sebagai penyejuk ruangan dan 

pada saat itu belum memiliki nama toko namun sudah memiliki produk yang lengkap. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Tik-Tok Boutique Karawang Barat telah menjadi toko 

busana muslim yang nyaman bagi para pelanggannya karena sekarang sudah berbentuk 
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ruangan dengan ukuran yang lebih luas, sudah ada Air Conditioner (AC) sehingga udara di 

dalam menjadi lebih sejuk, televisi, toilet, air mineral untuk para pelanggan dan nama toko.  

      Pada tahun 1990 Tik-Tok Boutique hanya memiliki satu ruangan. Pada Tahun 2000 

pembaharuan dan penambahan mulai dilakukan, yaitu dengan menambah ruangan, air 

conditioner, televisi, manekin, kursi, meja, setiap pengunjung yang datang diberikan air 

mineral dan meningkatkan pelayanan. Pertengahan September 2008, Tik-Tok Boutique 

mulai melakukan pengembangan usaha dengan menambah sales agent untuk disekitar 

perumahan karang indah. 

       Fasilitas di toko tersebut terbilang lengkap walaupun toko tesebut tidak begitu besar. 

Fasilitas – fasiltas yang ada di dalamnya antara lain terdapat fitting room, dilengkapi 

penyejuk ruangan agar pelanggan merasa nyaman, dan juga tentunya tempat parkir yang 

memadai untuk para pelanggan toko tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya 

peningkatan jumlah pelanggan, Tik-Tok Boutique Karawang Barat dirasa belum cukup 

memuaskan para pelanggan lalu dilakukan penataan ulang ruangan mulai dari warna 

ruangan dan penambahan manekin.  

4.1.2 Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

Manajer/Pemilik 

Pegawai Pegawai 
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4.2 Hasil dan Analisis Pembahasan 

4.2.1 Profil Responden 

      Obyek dalam penelitian ini adalah pelanggan pada Tik-Tok Boutique Karawang Barat 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

 

4.2.1.1 Jenis Kelamin Pelanggan Tik-Tok Boutique 

      Karakteristik pelanggan berdasarkan jenis kelamin, dapat ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin Pelanggan Tik-Tok Boutique 

No  Jenis Kelamin Jumlah  Presentasi 

1 Pria 24 24 

2 Wanita 76 76 

Jumlah 100 100% 

                                 Sumber : data kuesioner diolah 

       Dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.1 didapatkan informasi bahwa 

mayoritas responden memiliki jenis kelamin wanita dengan jumlah 76 orang atau 76%. Data 

tersebut menjelaskan bahwa yang sering melakukan transaksi di Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat adalah kaum wanita. 
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4.2.1.2 Usia Pelanggan Tik-Tok Boutique 

       Karakteristik pelanggan berdasarkan usia dapat ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Usia Pelanggan Tik-Tok Boutique 

No  Usia Jumlah  Presentasi 

1 15-25 tahun 32 32% 

2 26-35 tahun 32 32% 

3 36-45 tahun 31 31% 

4 Lebih dari 45 tahun 5 5% 

Jumlah 100 100% 

                               Sumber : data kuesioner diolah 

      Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia antara 15–25 tahun 

dengan jumlah 32 orang atau sebesar 32% dan  responden berusia antara 26-35 tahun 

dengan jumlah 32 orang atau sebesar 32%. Data tersebut menjelaskan bahwa yang paling 

sering ke Tik-Tok Boutique Karawang Barat adalah nasabah yang berusia antara 15-35  

tahun. 

 

4.2.1.3 Pendidikan Pelanggan Tik-Tok Boutique  

       Karakteristik pelanggan berdasarkan pendidikan , dapat ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Pendidikan Pelanggan Tik-Tok Boutique  

No Pendidikan  Jumlah  Presentasi 

1 SMP 3 3% 

2 SMA 3 3% 

3 D3 17 17% 

4 S1 73 73% 

5 S2/S3 4 4% 

Jumlah 100 100% 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



81 

 

 

                                   Sumber : data kuesioner diolah 

       Dari tabel 4.3, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berpendidikan S1 yaitu 

sebanyak 73 responden atau sebesar 73%. Hal tersebut menunjukkan, pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat adalah pelanggan yang berpendidikan tinggi. 

 

4.2.1.4 Pekerjaan Pelanggan Tik-Tok Boutique 

      Karakteristik pelanggan berdasarkan pekerjaan, dapat ditunjukan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Pekerjaan Pelanggan Tik-Tok Boutique 

No Pekerjaan Jumlah  Presentasi 

1 PNS 9 9% 

2 Wiraswasta 7 7% 

3 Pegawai 57 57% 

4 Pelajar/Mahasiswa 6 6% 

5 Ibu Rumah Tangga 11 11% 

6 Lainnya 10 10% 

Jumlah 100 100% 

                                Sumber : data kuesioner diolah 

      Dari tabel 4.4, diketahui bahwa mayoritas responden bekerja sebagai Pegawai, yakni 

berjumlah 57 orang atau sebesar 57%. Hal tersebut menunjukkan pelanggan Tik-Tok 

Boutique Karawang adalah pegawai. Dan untuk keterangan yang memilih lain-lain, 

sebanyak 10 orang atau sebesar 10% . 
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4.2.1.5 Strata Ekonomi Pelanggan Tik-Tok Boutique 

      Karakteristik pelanggan berdasarkan strata ekonomi, dapat ditunjukan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 Strata Ekonomi Pelanggan Tik-Tok Boutique 

No. 

Pendapatan Bersih per 

Bulan Jumlah  Presentasi 

1 <Rp.1000.000 6 6% 

2 Rp.1.000.000-Rp.4.000.000 54 54% 

3 Rp.4.000.000-Rp.7000.000 38 38% 

4 Rp.7.000.000-Rp.10.000.000 2 2% 

Jumlah 100 100% 

                         Sumber : data kuesioner diolah 

     Dari tabel 4.5, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pendapat bersih per bulan 

sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.4.000.000, yakni berjumlah 54 orang atau sebesar 

54% dan yang memiliki pendapatan bersih per bulan sebesar Rp.4.000.000 sampai dengan 

Rp.7.000.000 sebesar 38 orang atau sebesar 38%. Hal tersebut menunjukkan pelanggan          

Tik-Tok Boutique Karawang Barat dapat diterima di semua kalangan.  

4.3 Analisis Hasil Pre-Test  

       Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden. 
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4.3.1 Uji Validitas Pre-Test 

      Ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Suatu  

indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran 

dari kontraks amatan dengan tepat. Suatu indikator atau pernyataan dikatakan valid apabila 

nilai korelasi r-hitung > r-tabel, maka pernyataan itu dapat dikatakan valid. Nilai r-tabel 

dengan alpha 5 % dan dk = 28 (30-2) adalah 0.374 . 

Tabel 4.6   Hasil Uji Validitas Pre-Test (30 Responden) 

 No. Item r hitung r tabel Keterangan Kesimpulan 

Bukti Fisik/Tangible  

X1.1 0.434 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X1.2 0.462 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X1.3 0.707 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X1.4 0.633 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X1.5 0.651 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X1.6 0.742 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Kehandalan/Reliability 

X2.1 0.657 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X2.2 0.750 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X2.3 0.736 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X2.4 0.816 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Daya Tanggap/Responsiveness 

X3.1 0.622 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X3.2 0.719 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X3.3 0.826 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X3.4 0.592 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Jaminan/Assurance 

X4.1 0.563 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X4.2 0.723 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X4.3 0.750 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X4.4 0.765 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Empati/Emphaty 

X5.1 0.478 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X5.2 0.765 0.374 r hitung>r tabel Valid 

X5.3 0.758 0.374 r hitung>r tabel Valid 
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Tabel 4.6   Hasil Uji Validitas Pre-Test (30 Responden) 

X5.4 0.464 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Kepuasan Pelanggan/Customer Satisfaction 

Y1.1 0.720 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Y1.2 0.628 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Y1.3 0.790 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Y1.4 0.677 0.374 r hitung>r tabel Valid 

Y1.5 0.500 0.374 r hitung>r tabel Valid 

       Sumber : data kuesioner diolah 

     Tabel 4.6 menunjukkan besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pernyataan yang 

terdiri dari dua puluh dua butir pernyataan untuk variabel kualitas pelayanan dan lima butir 

pernyataan untuk variabel kepuasan pelanggan. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi 

(rxy) seluruhnya mempunyai rhitung yang lebih besar dari rtabel (r tabel = 0,374). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan yang diajukan kepada 

responden dinyatakan valid dan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. 

4.3.2 Uji Reliabilitas Pre-Test 

       Setelah dilakukan uji validitas, pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas (Pretest) 

Variabel Alpha Cronbach’s Kriteria Keterangan 

Bukti Fisik 0.655 > 0.6 Reliabel 

Kehandalan 0.718 > 0.6 Reliabel 

Daya Tanggap 0.658 > 0.6 Reliabel 

Jaminan 0.655 > 0.6 Reliabel 

Empati 0.490 < 0.6 Tidak Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0.605 > 0.6 Reliabel 

            Sumber : data kuesioner diolah 
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     Pada tabel di atas, nilai Alpha cronbach’s variabel Bukti Fisik sebesar 0.655, Kehandalan 

0.718, Daya tanggap 0.658, Jaminan 0.655, Empati 0.490 dan Kepuasan Pelanggan 0.605. 

Dari Keenam variabel tersebut di atas, hanya variabel empati yang nilai Alpha cronbach’s    

< 0.6, maka variabel empati dianggap tidak reliabel. Sedangkan variabel Bukti Fisik, 

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Kepuasan Pelanggan karena nilai Alpha 

cronbach’s > 0.6 maka dikatakan memiliki reliabilitas yang baik sebagai alat ukur. 

4.4 Analisis Hasil Keseluruhan (100 Responden) 

4.4.1 Uji Validitas Keseluruhan (100 Responden) 

      Ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi alat ukurnya. Suatu  

indikator dikatakan valid apabila indikator tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran 

dari kontraks amatan dengan tepat. Suatu indikator atau pernyataan dikatakan valid apabila 

nilai korelasi r-hitung > r-tabel, maka pernyataan itu dapat dikatakan valid. Nilai r-tabel 

dengan alpha 5 % dan dk = 98 (100-2) adalah 0.1966 . Hasil uji validitas variabel Bukti 

Fisik yang diukur dengan 6 item pernyataan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.8  Hasil Uji Validitas Keseluruhan (100 Responden) 

No. Item r hitung r tabel Keterangan Kesimpulan 

Bukti Fisik/Tangible  

X1.1 0.569 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X1.2 0.500 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X1.3 0.568 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X1.4 0.522 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X1.5 0.612 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X1.6 0.757 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Kehandalan/Reliability 

X2.1 0.678 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X2.2 0.673 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X2.3 0.715 0.1966 r hitung>r tabel Valid 
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Tabel 4.8  Hasil Uji Validitas Keseluruhan (100 Responden) 

X2.4 0.676 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Daya Tanggap/Responsiveness 

X3.1 0.585 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X3.2 0.749 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X3.3 0.749 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X3.4 0.660 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Jaminan/Assurance 

X4.1 0.569 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X4.2 0.708 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X4.3 0.768 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X4.4 0.671 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Empati/Emphaty 

X5.1 0.575 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X5.2 0.752 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X5.3 0.714 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X5.4 0.670 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

X5.4 0.670 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Kepuasan Pelanggan/ Customer Satisfaction 

Y1.1 0.675 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Y1.2 0.680 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Y1.3 0.805 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Y1.4 0.768 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

Y1.5 0.671 0.1966 r hitung>r tabel Valid 

              Sumber : data kuesioner diolah 

     Tabel 4.8  menunjukkan besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pernyataan yang 

terdiri dari dua puluh dua butir pernyataan untuk variabel kualitas pelayanan dan lima butir 

pernyataan untuk variabel kepuasan pelanggan. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi 

(rxy) seluruhnya mempunyai rhitung yang lebih besar dari rtabel (r tabel = 0,1966). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan yang diajukan kepada 

responden dinyatakan valid dan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. 
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4.4.2 Uji Reliabilitas Keseluruhan (100 Responden) 

       Setelah dilakukan uji validitas, pengujian selanjutnya adalah uji reliabilitas. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Variabel 
Alpha 

Cronbach’s 
Kriteria Keterangan 

Bukti Fisik 0.629 > 0.6 Reliabel 

Kehandalan 0.613 > 0.6 Reliabel 

Daya Tanggap 0.625 > 0.6 Reliabel 

Jaminan 0.610 > 0.6 Reliabel 

Empati 0.610 > 0.6 Reliabel 

Kepuasan 

Pelanggan 0.756 > 0.6 Reliabel 

                    Sumber : data kuesioner diolah 

       Pada tabel di atas, nilai Alpha cronbach’s variabel Bukti Fisik sebesar 0.629, 

Kehandalan 0.613, Daya tanggap 0.625, Jaminan 0.610, Empati 0.610 dan Kepuasan 

Pelanggan 0.756. Dari Keenam variabel tersebut di atas, variabel Bukti Fisik, Kehandalan, 

Daya Tanggap, Jaminan dan Kepuasan Pelanggan nilai Alpha cronbach’s > 0.6 maka 

dikatakan memiliki reliabilitas yang baik sebagai alat ukur. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah 

terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai yang tidak bias dan efisien (Best 

Linier Umbiased estimator/BLUE) dari satu persamaan regresi berganda dengan metode 

kuadrat terkecil (least Square) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi 

yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik, yaitu distribusi normal, tidak ada 

multikolinieritas, tidak ada heterokedastisitas dan tidak ada autokorelasi. 
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4.5.1 Uji Normalitas Data 

      Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan melihat  pada grafik P-P plot dari 

residualnya . Grafik P-P Plot dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas 

 

        Sumber : data kuesioner diolah 

Berdasarkan pada Gambar 4.2, uji normalitas tersebut dapat dilihat dan disimpulkan 

bahwa sebaran plot data yang terjadi tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak 

terpencar jauh dari garis lurus sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan uji 

normalitas data bisa dipenuhi sesuai dengan teori Ghozali (2006) yang menyatakan 

bahwa distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Selain metode grafik normal P-P Plot, untuk 

memvalidasi bahwa residual mengikuti distribusi normal, perlu dilakukan uji 
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Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 4.10  Hasil Pengujian Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized Residual 

N 100 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation .97442031 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .037 

Positive .033 

Negative -.037 

Kolmogorov-Smirnov Z .373 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                             Sumber : data kuesioner diolah 

      Pada tabel di atas, nilai Z Kolmogorov Smirnov sebesar 0.373 dan signifikansi 0.999. 

Dari hasil pengujian  diperoleh nilai p-value sebesar 0.999 (> 0.05), sehingga dapat dapat 

disimpulkan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.  

4.5.2 Multikolinieritas 

       Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat pada nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance > 0.1 atau nilai VIF < 10 
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maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas. Hasil nilai tolerance dan VIF dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Sumber : data kuesioner diolah        

      Pada tabel di atas, nilai tolerance variabel Bukti Fisik sebesar (0.825), Kehandalan 

(0.807), Daya Tanggap (0.841), Jaminan (0.818) dan Empati (0.919). Sedangkan nilai VIF 

variabel Bukti Fisik sebesar (1.213), Kehandalan (1.240), Daya Tanggap (1.190), Jaminan 

(1.222) dan Empati (1.089). Dari Kelima variabel di atas nilai tolerance masih > 0.1 dan 

nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa model terbebas dari multikolineritas. 

4.5.3 Heterokedastisitas 

       Uji asumsi lainya yaitu uji heterokedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Model yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

Cara yang dilakukan dengan analisis grafik  dari variance residual. Grafik dapat dilihat di 

bawah ini.  
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Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

         Sumber : data kuesioner diolah 

      Terlihat pada grafik bahwa pola titik-titik menyebar dari atas dan di bawah angka sumbu 

Y, dan tidak membentuk pola-pola tertentu.  

       Selain dengan grafik deteksi heterokedasitistas dapat juga dengan uji Glejser. Uji glejser 

dilakukan dengan meregres variabel independen (bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati) dengan  nilai Absolut Residual sebagai variabel independennya. Hasil 

uji Glejser dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Glejser 
Coefficients

a 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.208 1.867  1.182 .240 

Bukti_Fisik -.033 .057 -.063 -.569 .571 
Kehandalan .103 .081 .143 1.273 .206 
Daya_Tanggap -.130 .070 -.205 -1.869 .065 
Jaminan .041 .073 .061 .552 .583 
Empati -.018 .073 -.026 -.245 .807 

a. Dependent Variable: AbsResd 
       Sumber : data kuesioner diolah 
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       Pada tabel di atas, nilai t dari uji Glejser didapat nilai nilai signifikansi untuk variabel 

Bukti Fisik  (0.571), Kehandalan (0.206), Daya Tanggap (0.065), Jaminan (0.583) dan 

Empati (0.807). Karena nilai signifikansi kelima variabel independen tersebut tidak 

signifikan (> 0.05), maka dapat dikatakan bahwa model memenuhi asumsi homokedastisitas 

atau tidak terjadi heterokedasitas. 

4.5.4 Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada 

korelasi antara  kesalahan pengganggu pada periode saat ini (t) dengan kesalahan pada 

periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Jika ada korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi 

menggunakan uji Durbin Watson. Dimana hasil uji Durbin Watson (d) adalah sebesar 1.844. 

Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi 

 

       Sumber : data kuesioner diolah 

Hipotesis : 

H0 = tidak ada autokorelasi positif atau negative 

H1 = ada autokorelasi positif atau negative 

Kriteria pengujian : terima hipotesis nol bila nilai durbin Watson du < d < (4-du). 
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Dari batas atas tabel Durbin Watson (du) = 1.780. Nilai ini didapat dari tabel Durbin Watson 

dengan n= 100 dan K=5, dimana K adalah banyaknya variabel independen. Karena nilai 

1.780 < 1.8444 < (4-1.780), maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak ada autokorelasi 

positif maupun negatif. 

4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji t 

       Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang ada dengan 

menggunakan uji statistik yang tepat. Pengujian yang tepat untuk penelitian ini adalah uji 

statistik t. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t bertujuan untuk membuktikan 

apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen.  

       Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05). Menentukan kriteria pengujian (daerah diterima atau tidak) yaitu: 

 Jika P-value ≤ 0,05, maka H0 ditolak, artinya variabel-variabel independen secara 

individual berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 Jika P-value ≥ 0.05, maka H0 diterima, artinya variabel-variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji t 

 

       Sumber : data kuesioner diolah 

Pada tabel di atas hasil uji t, nilai t statistik variabel Bukti Fisik sebesar 2.072 dengan 

signifikansi 0.041. Karena nilai signfikansi p-value < 0.05 maka tolak hipotesis nol, hal ini 

membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel  Bukti Fisik terhadap  Kepuasan 

Pelanggan. Besarnya nilai koefisien regresi sebesar (0.187). 

Nilai uji t dari variabel Kehandalan ke variable Kepuasan Pelanggan  sebesar 2.427 

dengan signifikansi p-value (0.017). Karena nilai signfikansi p-value (<0.05) maka hipotesis 

nol ditolak, hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

Kehandalan terhadap Kepuasan Pelanggan. Besarnya koefisien regresi sebesar 0.221. 

Nilai uji t dari variabel Daya Tanggap  ke variable Kepuasan Pelanggan  sebesar 

2.288 dengan signifikansi p-value (0.024). Karena nilai signfikansi p-value (<0.05) maka 

hipotesis nol ditolak, hala ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

variabel Daya Tanggap  terhadap Kepuasan Pelanggan. Besarnya koefisien regresi sebesar 

0.204. 
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Nilai uji t dari variabel Jaminan ke variable Kepuasan Pelanggan  sebesar 2.182 

dengan signifikansi p-value (0.032). Karena nilai signfikansi p-value (<0.05) maka hipotesis 

nol ditolak, hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel Jaminan  

terhadap Kepuasan Pelanggan. Besarnya koefisien regresi sebesar 0.197. 

Nilai uji t dari variabel Empati ke variable Kepuasan Pelanggan  sebesar 2.451 

dengan signifikansi p-value (0.016). Karena nilai signfikansi p-value (< 0.05) maka 

hipotesis nol ditolak, hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

Empati terhadap Kepuasan Pelanggan. Besarnya koefisien regresi sebesar 0.209.  

4.6.2  Uji F 

       Uji statistik F menunjukan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil 

uji F dapat dilihat pada tabel Anova di bawah ini. 

Tabel 4.15 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 194.883 5 38.977 11.102 .000a 

Residual 330.027 94 3.511   

Total 524.910 99    

a. Predictors: (Constant), Empati, Jaminan, Bukti_Fisik, Daya_Tanggap, Kehandalan 

b. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 

  Sumber : data kuesioner diolah 

       Hasil uji F pada tabel di atas, nilai uji F sebesar 11.102 dengan signifikansi p-value 

(0.000), maka keputusannya menolak hipotesis nol. Hal ini membuktikan bahwa kelima 
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variabel Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

4.6.3 Model Regresi Penelitian 

Berdasarkan Tabel 4.6.3 dan pembahasan di atas maka didapatkan persamaan pada 

model penelitian ini adalah : 

 

 

 

Keterangan :  

 Y : kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

   : konstanta 

   : koefisien regresi 

X1, X2 ... X5 : variabel independen (Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, 

Jaminan dan Empati) 

 :  galat pengukuran (eror) 

       Koefisien regresi parsial variabel independen bukti fisik (tangible), kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) 

menunjukkan nilai positif, yang artinya terdapat hubungan positif atau searah antara variabel 

independen bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability),daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance) dan empati (emphaty) dengan variabel dependen (Customer 

Kepuasan Pelanggan =  + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +  

 

Kepuasan Pelanggan = -3.588 + 0.187*Bukti Fisik + 0.221*Kehandalan + 0.204*Daya 

Tanggap + 0.197*Jaminan + 0.209*Empati +  
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Satisfaction). Oleh karena itu apabila bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability),daya 

tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) sebagai variabel 

independen meningkat, maka variabel dependen yaitu Customer Satisfaction  juga akan 

meningkat. Pada hasil regresi berganda tersebut hasil konstanta -3,588 angka minus tersebut 

berarti akan menurun kepuasan pelanggan jika tidak didukung oleh bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability),daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty) sebagai variabel independen. Variabel yang paling berpengaruh dalam penelitian 

ini adalah variabel kehandalan (reliability). 

4.6.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

       Koefisien determinasi adalah ukuran sejauhmana kemampuan model menerangkan 

variasi variabel dependen. Dalam hal ini kemampuan variabel independen mampu 

menjelaskan variasi pada variabel dependen. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

       Sumber : data kuesioner diolah 

       Pada tabel di atas, nilai R
2 

yang didapat sebesar 0.371, nilai ini menunjukan besarnya 

kemampuan variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependennya. Artinya, 

variabel Bukti fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan dan Empati mampu menjelaskan 

variasi pada variabel Kepuasan Pelanggan  sebesar 0.371 (37.1%), sedangkan sisanya 62.9% 

(100% - 37.1%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 
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4.7 Implikasi Manajerial 

4.7.1  Rata-Rata Distribusi Tanggapan Responden Keseluruhan (100 Responden) 

      Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan Tik-Tok Boutique Karawang Barat 

terhadap Kepuasan Pelanggan, penulis memilih lima dimensi kualitas untuk mengukur 

bagaimana kualitas itu sendiri yang  dijelaskan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

(1985) dalam Tjiptono (2012) dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati: 

4.7.1.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Bukti Fisik 

     Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012), bukti fisik 

merupakan segala fasilitas fisik termasuk perlengkapan yang nampak dimata pelanggan. 

Prasarana yang berkaitan dengan layanan pelanggan juga harus diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan.  

      Variabel bukti fisik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tik-Tok 

Boutique dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi penataan eksterior, penataan 

interior, kebersihan ruangan, kemudahan parkir, penampilan karyawan dan teknologi.  

Untuk melihat rekapitulasi rata-rata tanggapan responden dari keenam indikator untuk 

variabel bukti fisik, dapat dilihat pada tabel  berikut ini:  
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Tabel 4.17 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Bukti Fisik 

No 

Tanggapan 

Responden 

Rata-Rata 

Skor 

1 Penataan Eksterior 3.87 

2 Penataan Interior 3.82 

3 

Kebersihan 

Ruangan 3.81 

4 Kemudahan Parkir 3.80 

5 

Penampilan 

Karyawan 3.83 

6 Teknologi 3.73 

Rata-Rata Skor 4 

                                  Sumber : data kuesioner diolah 

      Pada tabel di atas, memberikan gambaran rekapitulasi dari enam indikator  pada dimensi 

bukti fisik meliputi penataan eksteriror, penataan interior, kebersihan ruangan, penampilan 

karyawan. Dari keenam indikator tersebut nilai rata-rata tertinggi pada penataan eksterior 

dalam bentuk penampilan toko sebesar 3.87. Penataan eksterior ditanggapi tinggi oleh 

responden hal ini karena mereka merasa bahwa penataan eksterior meliputi penampilan toko 

Tik-Tok Boutique menarik perhatian para pelanggan dan menimbulkan rasa penasaran untuk 

mengetahui ada apa di dalam Toko tersebut. Indikator yang memiliki nilai rata-rata skor 

terendah pada teknologi yaitu sebesar 3.73. Namun dari keenam indikator di atas nilai rata-

rata skor responden sudah baik yaitu sebesar 4.  
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4.7.1.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kehandalan 

      Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012), kehandalan 

(reliability) merupakan kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah 

dijanjikan, segera, akurat dan memuaskan. Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya 

secara tepat semenjak saat pertama (right the first time). Selain itu juga berarti bahwa 

perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya sesuai 

dengan jadwal yang disepakati.  

      Variabel kehandalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tik-Tok 

Boutique dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi ketepatan waktu, pelayanan yang 

segera, akurat dalam pelayanan dan produk tidak mudah rusak. Untuk melihat rekapitulasi 

rata-rata tanggapan responden dari empat indikator untuk variabel kehandalan, dapat dilihat 

pada tabel  berikut ini:  

Tabel 4.18 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kehandalan 

No Tanggapan Responden 

Rata-Rata 

Skor 

1 Akurat dalam pelayanan 4.12 

2 Pelayanan yang segera 4.13 

3 Ketepatan waktu 4.08 

4 Produk tidak mudah rusak 4.14 

Rata-Rata Skor 4.12 

                            Sumber : data kuesioner diolah 
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     Pada tabel di atas, rekapitulasi rata-rata skor keempat indikator dari dimensi kehandalan 

yaitu indikator akurat dalam pelayanan, pelayanan yang segera, ketepatan waktu, dan 

produk tidak mudah rusak. Nilai rata-rata skor tertinggi pada indikator produk tidak mudah 

rusak sebesar 4.14. Indikator ini dianggap paling penting oleh responden karena produk-

produk yang ditawarkan tidak mudah rusak walaupun sudah lama digunakan oleh para 

pelanggan boutique Tik Tok. Sedangkan rata-rata skor terendah pada indikator ketepatan 

waktu sebesar 4.08. Nilai rata-rata skor secara keseluruhan dari empat indikator sebesar 

4.12. Hal ini menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap variabel kehandalan di 

boutique Tik Tok sudah baik. 

4.7.1.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Daya Tanggap 

      Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012), daya tanggap 

(responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk 

membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan segera. Unsur lain yang 

juga penting dalam elemen cepat tanggap ini adalah karyawan Tik-Tok Boutique harus  

selalu siap membantu pelanggan. Apa pun posisi seseorang di perusahaan hendaknya selalu 

memperhatikan pelanggan yang menghubungi perusahaan.  

      Variabel daya tanggap dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tik-Tok 

Boutique dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi sigap menerima pelanggan, 

mudah dihubungi, kesiapan membantu pelanggan dan menanggapi permintaan khusus. 

Untuk melihat rekapitulasi rata-rata tanggapan responden dari empat indikator untuk 

variabel daya tanggap, dapat dilihat pada tabel  berikut ini:  
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Tabel 4.19 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Daya Tanggap 

No Tanggapan Responden Rata-Rata Skor 

1 Responsif terhadap permintaan 3.97 

2 Kesiapan membantu pelanggan 4.04 

3 Mudah diakses 3.94 

4 Sigap menerima pelanggan 4.05 

Rata-Rata Skor 4.00 

                   Sumber : data kuesioner diolah 

     Pada tabel di atas, rekapitulasi rata-rata skor  empat indikator dari variabel daya tanggap 

yaitu indikator sigap menerima pelanggan, mudah dihubungi, kesiapan membantu pelanggan 

dan menanggapi permintaan khusus. Nilai rata-rata skor tertinggi pada indikator sigap 

menerima pelanggan 4.05. Tingginya rata-rata skor indikator sigap menerima pelanggan 

menggambarkan bahwa Tik-Tok Boutique sangat sigap ketika menerima pelanggan. Lalu 

pada nilai rata-rata skor terendah pada indikator mudah diakses sebesar 3.94. Sedangkan 

rata-rata skor indikator kesiapan membantu pelanggan dan responsif terhadap permintaan 

masing-masing sebesar 4.04 dan 3.97. Hal ini menunjukan bahwa tanggapan responden 

terhadap dimensi daya tanggap di Boutique Tik Tok sudah sangat baik. 

4.7.1.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Jaminan 

      Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012), jaminan 

(assurance) berkenaan dengan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan dalam 
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menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan pelanggan (confidence). Pada saat 

persaingan sangat kompetitif, Tik-Tok Boutique harus tampil lebih kompeten, artinya 

memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang masing-masing. 

      Variabel jaminan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tik-Tok 

Boutique dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi pengetahuan produk, dapat 

dipercaya, kesopanan karyawan, dan keterampilan karyawan. Untuk melihat rekapitulasi 

rata-rata tanggapan responden dari empat indikator untuk variabel jaminan, dapat dilihat 

pada tabel  berikut ini:  

Tabel 4.20 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Jaminan 

No Tanggapan Responden 

Rata-Rata 

Skor 

1 Pengetahuan produk 4.04 

2 Dapat dipercaya 4.03 

3 Kesopanan 4.02 

4 keterampilan karyawan 3.92 

Rata-Rata Skor 4.00 

                 Sumber : data kuesioner diolah 

Pada tabel di atas, hasil rekapitulasi rata-rata skor dari empat indikator pada dimensi 

jaminan, yaitu indikator pemgetahuan produk, dapat dipercaya, kesopanan dan ketrampilan 

karyawan. Rata-rata skor tertinggi pada indikator pengetahuan produk sebesar 4.04. 

Pengetahuan produk baik yang dimiliki pemilik dan  karyawan menjadi faktor penting 
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dalam memberikan pelayanan. Pengetahuan yang dimiliki pemilik dan karyawan harus terus 

tingkatkan, dengan pengetahuan produk yang memadai Tik-Tok Boutique akan memberikan 

jaminan untuk dapat menjawab setiap pernyataan dari pelanggan mengenai seluruh produk. 

Nilai rata-rata skor terendah pada indikator keterampilan karyawan sebesar 3.92. Walaupun 

rata-rata skor paling rendah dibandingkan keempat lainnya. Keterampilan karyawan harus 

selalu diperbaiki dan ditingkatkan Secara keseluruhan dari empat indikator memiliki        

rata-rata skor sebesar 4. Hal ini berarti variabel jaminan di Boutique Tik Tok sudah 

dianggap baik oleh pelanggannya. 

4.7.1.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Daya Empati  

      Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2012), empati 

(empathy) berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. 

      Variabel empati dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tik-Tok Boutique 

dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi perhatian personal, memahami masalah 

pelanggan, mengutamakan kepentingan pelanggan dan kenyamanan jam operasi. Untuk 

melihat rekapitulasi rata-rata tanggapan responden dari empat indikator untuk variabel 

empati, dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 
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Tabel 4.21 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Empati  

No Tanggapan Responden 

Rata-Rata 

Skor 

1 Kenyamanan Jam Operasi 3.91 

2 Memahami masalah pelanggan  3.74 

3 

Mengutamakan kepentingan 

pelanggan 3.90 

4 Perhatian personal  3.84 

Rata-Rata Skor 3.85 

                          Sumber : data kuesioner diolah 

      Pada tabel di atas, rekapitulasi tanggapan responden dimensi empati yang diukur dengan 

empat indikator yaitu kenyamanan jam operasi, memahami masalah pelanggan, 

mengutamakan kepentingan pelanggan, perhatian personal. Rata-rata skor tertinggi yang 

didapat pada indikator kenyamanan jam operasi 3.91. dan mengutamakan kepentingan 

pelanggan 3.90. Indikator kenyamanan jam operasional dan memahami masalah pelanggan 

dianggap penting oleh responden karena dengan jam operasional yang nyaman dan 

memahami masalah pelanggan akan membuat para pelanggan merasa telah dilayani dengan 

baik Sedangkan nilai rata-rata skor indikator perhatian personal dan memahami masalah 

pelanggan masing-masing sebesar 3.84 dan 3.74. Secara keseluruhan nilai rata-rata skor 

keempat indikator variabel empati sudah baik dengan nilai rata-rata skor 3.85. 

4.7.1.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan  

      Kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi persepsi atas perbedaan 

antara harapan awal sebelum pembelian (atau standar kerja kinerja lainnya) dan kinerja 
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aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk 

bersangkutan (Tse & Wilton, 1988 dalam Tjiptono, 2012). 

      Variabel kepuasan pelanggan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam    

Tik-Tok Boutique dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi kepuasan yang 

diterima, pelayaan terbaik, reputasi, kepuasan kualitas dan bersedia mengajak orang lain. 

Untuk melihat rekapitulasi rata-rata tanggapan responden dari empat indikator untuk 

variabel empati, dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel 4.22 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepuasan Pelanggan  

No Tanggapan Responden 

Rata-Rata 

Skor 

1 Harapan Pelanggan 4.09 

2 Pelayanan Terbaik 4.04 

3 Reputasi 3.99 

4 Kepuasan Kualitas 3.99 

5 Bersedia mengajak orang lain 3.91 

Rata-Rata Skor 4.00 

                          Sumber : data kuesioner diolah 

      Pada tabel diatas, terlihat nilai rata-rata skor tanggapan responden pada dimensi 

Kepuasan yang diterima yang diukur dengan 5 indikator yaitu harapan pelanggan, pelayanan 

terbaik, reputasi, kepuasan kualitas, dan bersedia mengajak orang lain. Nilai rata-rata skor 

tertinggi pada indikator harapan pelanggan sebesar 4.09. Kepuasan yang didapatkan oleh 
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pelanggan boutique Tik Tok sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pelayanan yang 

memuaskan. Nilai rata-rata skor terendah pada indikator bersedia mengajak orang lain 

sebesar 3.91. Responden yang sudah menjadi pelanggan akan bersedia mengajak teman, 

saudara/kerabat untuk menjadi pelanggan di boutique Tik-Tok. Kesediaan mereka karena 

merasa puas dengan pelayanan yang didapatkan. Walaupun nilai skor rata-rata terendah, 

kesediaan mengajak orang lain merupakan promosi yang paling efektif. Sedangkan nilai 

rata-rata skor indikator pelayanan terbaik sebesar 4.04, reputasi 3.99 dan kepuasan kualitas 

3.99.  Dari kelima indikator tersebut nilai rata-rata skor sebesar 4.00% hal ini menunjukkan 

bahwa variabel kepuasan pelanggan sudah baik. 

       Setelah hasil regresi didapatkan, muncul beberapa fakta yang dapat dijelaskan. Hasil 

dari persamaan regresi tersebut adalah variabel-variabel kualitas pelayanan yang meliputi 

bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati ternyata berpengaruh signifikan  

baik parsial maupun simultan terhadap kepuasan pelanggan dan variabel kehandalan 

memiliki pengaruh yang paling dominan. Jika dilihat dari hal ini maka Tik-Tok Boutique 

harus terus meningkatkan kualitas dari pelayanannya agar kepuasan pelanggan tetap terjaga 

sehingga akan senang untuk datang ke Tik-Tok Boutique. Peningkatan kualitas pelayanan 

bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan mengedukasi para 

karyawan agar dapat melayani pelanggan dengan baik, membuat agenda pemesanan yang 

terdiri dari informasi mengenai pesanan dari pelanggan, kapan barang itu harus ada sesuai 

dengan janji yang telah dibuat dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, melakukan 

pengawasan kepada karyawan ketika mencatat tagihan produk yang dibeli agar tidak terjadi 

kesalahan, menjaga serta meningkatkan kualitas produk agar tidak mudah rusak sehingga 
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dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang bersangkutan. Berdasarkan besar koefisien 

determinasinya (Adjusted R
2
), bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

dapat menggambarkan kepuasan pelanggan lebih kecil dibandingkan dengan variabel lain 

yang tidak diungkap dalam penelitian ini, yaitu sebesar 37.1 %. Variabel empati memiliki 

pengaruh yang lebih kecil dibandingkan dengan kehandalan. Variabel empati dalam 

penelitian ini adalah perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi 

kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. Walaupun pengaruhnya lebih kecil, namun variabel 

empati ini sangat penting untuk diperhatikan karena inti dari suatu usaha pakaian adalah 

bagaimana memberikan kepuasan tidak hanya dari produk-produk yang ditawarkan namun 

juga dengan memberikan kenyamanan jam operasi, misalnya saja Tik-Tok Boutique ini 

masih beroperasi ketika malam takbiran dan hari-hari raya lainnhya. Jika produk yang 

dihasilkan telah baik namun jam operasinya tidak nyaman maka pelanggan pun akan kecewa 

dan tidak puas. Tik-Tok Boutique tetap harus menjaga kenyamanan jam operasi agar 

pelanggan menjadi puas. Indikator lainnya dari empati yang harus dipertahankan dan 

ditingkatkan adalah dengan mengutamakan kepentingan pelanggan hal tersebut dapat 

dilakukan pihak manajemen Tik-Tok Boutique untuk menerapkan sistim shifting pada 

karyawan, membuat data diri pelanggan untuk dapat memberikan perhatian personal melalui 

mengirim kartu ucapan di hari-hari raya atau hari besar lainnya, memahami masalah 

pelanggan dengan memberikan after sales service.  

      Temuan lainnya adalah pada saat uji validitas dimensi kualitas pelayanan terdapat satu 

pernyataan pada variabel empati ternyata beberapa responden memberikan nilai kecil untuk 

pernyataan tentang after sales service yang hasilnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.10 
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bahwa nilai rata-rata untuk indikator ini paling rendah di antara yang lainnya dan ini berarti 

Tik-Tok Boutique belum memberikan after sales service kepada pelanggan. Hal ini perlu 

diperhatikan Tik-Tok Boutique agar pelanggan tetap mau bertransaksi di sana.  

      Kemudian Tik-Tok Boutique juga dapat memperbaiki penampilan toko untuk membuat 

toko semakin menarik perhatian pelanggan,  mengganti penampilan karyawan dengan cara 

membuat pakaian seragam, mempertahankan penataan ruangan di Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat, karyawan segera menyambut dan siap mencarikan, mengambilkan  produk 

yang dibutuhkan oleh pelanggan yang datang, sering berbagi informasi antara pemilik 

dengan karyawan untuk menambah pengetahuan produk, menumbuhkan rasa aman kepada 

pelanggan. Hal sekecil ini pun harus diperhatikan demi kemajuan Tik-Tok Botique di masa 

yang akan datang dan menghindari adanya keluhan dari pelanggan mengenai Tik-Tok 

Boutique. 
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BB VBAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

  

5.1  Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis uji t pada variabel bebas bukti fisik (tangible), 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati 

(emphaty) terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction) pelanggan toko busana 

muslim di Tik-Tok Boutique Karawang Barat, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut:  

1. Variabel bukti fisik (tangible) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) pelanggan toko busana muslim di Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat. 

2. Variabel kehandalan (reliability) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction) pelanggan toko busana muslim di Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat. 

3. Variabel daya tanggap (responsiveness) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction) pelanggan toko busana muslim di Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat. 

4. Variabel jaminan (assurance) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) pelanggan toko busana muslim di Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat. 
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5. Variabel empati (emphaty) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction) pelanggan toko busana muslim di Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat. 

6. Variabel-variabel yang terdiri dari bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (emphaty) secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat. 

7. Variabel kehandalan (reliability) adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat. 

 

5.2 Saran  

      Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta simpulan yang telah diuraikan, maka 

saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :  

1) Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayaan yang terdiiri dari 

bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jmainan dan empati memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan Tik-Tok Boutique Karawang Barat. Guna 

meningkatkan kualitas pelayanan, maka sebaiknya Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat dapat menyusun strategi yang efektif seperti yang disarankan berikut :  

a. Tik-Tok Boutique tetap mempertahankan kualitas pelayanannya yang sampai 

saat ini sudah dinilai baik oleh pelanggan agar kepuasan pelanggan tetap terjaga. 

b. Tik-Tok Boutique juga perlu memperhatikan variabel empati dalam penelitian 

ini meliputi kenyamanan jam operasi, memahami masalah pelanggan, 

megutamakan kepentingan pelanggan dan perhatian personal.  Terutama untuk 
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indikator kenyamanan jam operasi harus dipertahankan, jadi jangan sampai 

terjadi perubahan pada jam operasi yang akan mengecewakan pelanggan. Selain 

itu Tik-Tok Boutique juga perlu memberikan pelatihan untuk meningkatkan 

keterampilan karyawan, membudayakan senyum, memperluas lahan parkir, 

menjaga kebersihan ruangan. Kemudian Tik-Tok Boutique juga perlu 

menyediakan waktu untuk dapat menerima telepon dari pelanggan dan dapat 

meningkatkan respon terhadap kebutuhan pelanggan akan  produk-produk 

khusus misalnya dengan menyediakan pakaian sarimbit pada hari raya. 

c. Tik-Tok Boutique diharapkan juga sangat memperhatikan solusi dan keluhan 

dari pelanggan dengan memberikan after sales service yang disediakan bagi 

pelanggan. Hal ini kami sampaikan, mengingat adanya keluhan mengenai after 

sales service yang disampaikan oleh pelanggan. Memperbaiki media online 

dengan memperbarui facebook dan menambah media online yang lain seperti 

instagram, twitter, official website agar pelanggan dapat kapan pun dan dimana 

pun melihat informasi dan bertransaksi disana. 

 

2) Setelah mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada 

pelanggan produk busana muslim di Tik-Tok Boutique Karawang Barat, maka ada 

baiknya apabila penelitian setelah ini untuk menambahkan analisis pengaruh bauran 

pemasaran setelah dilakukan analisis pengaruh kepuasan pelanggan guna 

menciptakan implikasi manajerial serta strategi pemasaran yang lebih tepat, 

terstruktur dan komprehensif sehingga upaya untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan dari waktu ke waktu dapat berjalan lebih efektif. 
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3) Diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mencakup daerah penelitian yang lebih 

luas dibandingkan dengan penelitian ini, agar hasil dari penelitian selanjutnya dapat 

lebih merepresentasikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

yang berada di Karawang Barat. 
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( Ira Nita Astriani ) 

 

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan  

Terhadap Kepuasan Pelanggan  

(Studi pada Pelanggan Produk Busana Muslim di Toko 

Busana Muslim Tik-Tok Boutique Barat Karawang Barat) 
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A. Pre-Screening 

Apakah Saudara pernah melakukan pembelian produk busana muslim di Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat? 

[      ] Ya  [      ] Tidak 

Bila sudah, berapa kali Saudara melakukan pembelian produk busana muslim di Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat? 

[      ] 1 kali  [      ] 2 kali  [      ] > 2 kali 

Sudah berapa lama Saudara mengetahui toko busana muslim Tik-Tok Boutique Barat? 

[      ] < 1 tahun [      ] 1 tahun – 2 tahun [      ] > 2 tahun 

Dari mana Saudara tahu toko busana muslim Tik-Tok Boutique Barat? 

[      ] orang tua, teman, saudara  [      ] facebook [      ] twitter  [      ] instagram  [      ] website  

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama: ............................................................... 

2. Jenis Kelamin:      

    [      ] Pria [      ] Wanita 

3. Usia :  

[      ] 15-25 tahun   [      ] 26-35 tahun 

[      ] 36-45 tahun   [      ] Lebih dari 45 tahun 

4. Pendidikan Terakhir:          

[      ] SMP [      ] SMA [      ] D3 

[      ] S1     [      ] S2/S3 
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5. Pekerjaan:  

[      ] PNS [      ] Wiraswasta [      ] Pegawai  [      ] Pelajar/Mahasiswa/Mahasiswi                           

[      ] Ibu Rumah Tangga [      ] Lainnya 

5. Penghasilan per Bulan: 

[      ] < Rp 1.000.000 

[      ] Rp 1.000.000 – Rp 4.000.000 

[      ] Rp 4.000.000 – Rp 7.000.000 

[      ] Rp 7.000.000 – Rp 10.000.000 

 

C. PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERNYATAAN 

1. Pilihlah jawaban pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan sikap Bapak/Ibu/Sdr/i dan 

sesuai  dengan kondisi sebenarnya. 

2. Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan tanda silang ( X ) pada salah satu jawaban STS, TS, 

N, S, dan SS pada kolom yang telah disediakan untuk dimensi kualitas pelayanan.  

 Keterangan : 

a. STS = Sangat Tidak Setuju  

b. TS = Tidak Setuju 

c. N = Netral 

d. S = Setuju 

e. SS = Sangat Setuju 
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Berikut ini daftar pernyataan mengenai hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan di Tik-Tok Boutique Karawang Barat 

        Variabel: Bukti Fisik (X1) Jawaban 

 No. Pernyataan STS TS N S SS 

 1 Penampilan toko Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat menarik perhatian Saya  

          

 

2 Saya suka dengan penataan ruangan di Tik-

Tok Boutque Karawang Barat 

          

 

3 Saya suka dengan ruangan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat yang selalu bersih 

          

 

4 Saat berada di Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat saya merasa mudah untuk 

mendapatkan tempat parkir kendaraan saya 

          

 

5 Saya merasa busana karyawan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat selalu rapi  

          

 

6 Saya tertarik dengan teknologi canggih yang 

dimiliki Tik-Tok Boutique Karawang Barat 

dalam menawarkan produk 

          

 

  

     
 

  

     
 

Variabel: Kehandalan (X2) Jawaban 

 

No. Pernyataan STS TS N S SS  

1 Tagihan yang diberikan Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat sesuai dengan harga yang 

tercantum pada produk yang Saya beli 

          

 

2 Tik-Tok Boutique Karawang Barat 

menyediakan layanannya sesuai dengan 

waktu yang telah dijanjikan kepada Saya            

3 Saya merasa bila Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat berjanji melakukan sesuatu 

pada waktu tertentu. Tik-Tok Boutique akan 

menepatinya            

4 Saya suka ketika Tik-Tok Boutique dapat 

menyediakan produk yang Saya butuhkan 

tidak mudah rusak            
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Variabel: Daya Tanggap (X3) Jawaban 

 No. Pernyataan STS TS N S SS 

 1 Karyawan Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat memahami permintaan khusus Saya 

(misalnya dapat menyediakan pakaian yang 

seragam untuk dipakai dihari raya) 

          

 

2 Karyawan Tik-Tok Boutique selalu siap 

membantu Saya (misalnya untuk mencari 

produk)            

3 Karyawan Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat tidak pernah membuat saya menunggu 

lama ketika mencoba menguhubungi melalui 

telepon atau sms             

4 Karyawan Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat segera menyambut Saya saat Saya 

datang            

 

      
 

 

      
 

Variabel: Jaminan (X4) Jawaban 

 

No. Pernyataan STS TS N S SS  

1 Saya tidak ragu dengan pengetahuan 

memadai yang dimiliki karyawan Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat sehingga dapat 

menjawab pertanyaan mengenai produknya 

          

 

2 Saya merasa aman dalam bertransaksi 

dengan Tik-Tok Boutique Karawang Barat            

3 Karyawan Tik-Tok Boutique selalu sopan 

kepada Saya            

4 Saya suka dengan keterampilan yang 

dimiliki karyawan Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat            
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Variabel: Empati (X5) Jawaban 

 No. Pernyataan STS TS N S SS 

 1 Saya nyaman dengan jam operasi Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat 

          

 

2 Saat Saya memiliki masalah, Tik-Tok 

Boutique senantiasa dapat memberikan 

solusi atas keluhan Saya (misalnya masalah 

pada ukuran produk dapat diselesaikan 

dengan after sales service) 

          

 

3 Kepentingan Saya selalu dilayani oleh 

karyawan Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat (misalnya ketika jam istirahat masih 

menerima pelanggan)            

4 Tik-Tok Boutique Karawang Barat memiliki 

karyawan yang memberikan perhatian 

personal kepada Saya (misalnya mengirim 

kartu ulang tahun, kartu hari raya, dll)            

       
 

        Variabel: Kepuasan Pelanggan (Y) Jawaban 

 No. Pernyataan STS TS N S SS 

 1 Layanan yang diberikan Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat, sesuai dengan yang saya 

harapkan 

          

 2 Bagi diri saya Tik-Tok Boutique Karawang 

Barat telah memberikan layanan terbaik           
 3 Dibanding dengan toko busana lain saya lebih puas 

menjadi pelanggan di toko busana muslim Tik-Tok 

Boutique Karawang Barat           
 4 Saya tidak melihat ada kualitas yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan kualitas yang 

diberikan Tik-Tok Boutique Karawang Barat           
 5 Saya mengajak orang lain untuk ikut 

menjadi pelanggan Tik-Tok Boutique 

Karawang Barat           
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Rata-Rata Tanggapan Responden       Lampiran 2 

1. Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Bukti Fisik (X1) 

Statistics 

  bf_1 bf_2 bf_3 bf_4 bf_5 bf_6 

N Valid 100 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.87 3.82 3.81 3.80 3.83 3.73 

 

 

 

bf_2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 24 24.0 24.0 24.0 

4 70 70.0 70.0 94.0 

5 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

bf_3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 24 24.0 24.0 24.0 

4 71 71.0 71.0 95.0 

5 5 5.0 5.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

bf_1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 17 17.0 17.0 20.0 

4 70 70.0 70.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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bf_5 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 23 23.0 23.0 26.0 

4 62 62.0 62.0 88.0 

5 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

2. Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kehandalan (X2) 

Statistics 

  ke_1 ke_2 ke_3 ke_4 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4.12 4.13 4.08 4.14 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 27 27.0 27.0 27.0 

4 66 66.0 66.0 93.0 

5 7 7.0 7.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

bf_6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 29 29.0 29.0 33.0 

4 57 57.0 57.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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ke_2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 7 7.0 7.0 7.0 

4 73 73.0 73.0 80.0 

5 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

ke_3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 12 12.0 12.0 12.0 

4 68 68.0 68.0 80.0 

5 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 6.0 6.0 6.0 

4 76 76.0 76.0 82.0 

5 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 16 16.0 16.0 16.0 

4 54 54.0 54.0 70.0 

5 30 30.0 30.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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3. Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Daya Tanggap (X3) 

Statistics 

  dt_1 dt_2 dt_3 dt_4 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.97 4.04 3.94 4.05 
 

dt_1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 17 17.0 17.0 17.0 

4 69 69.0 69.0 86.0 

5 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

dt_3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 18 18.0 18.0 21.0 

4 61 61.0 61.0 82.0 

5 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

dt_2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 15 15.0 15.0 15.0 

4 66 66.0 66.0 81.0 

5 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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4. Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Jaminan (X4) 

Statistics 

  ja_1 ja_2 ja_3 ja_4 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4.04 4.03 4.02 3.92 
 

ja_1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 10 10.0 10.0 10.0 

4 76 76.0 76.0 86.0 

5 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

ja_2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 14.0 14.0 14.0 

4 69 69.0 69.0 83.0 

5 17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

 

 

 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0 

3 14 14.0 14.0 16.0 

4 61 61.0 61.0 77.0 

5 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 22 22.0 22.0 22.0 

4 54 54.0 54.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

 

ja_4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 3.0 3.0 3.0 

3 20 20.0 20.0 23.0 

4 59 59.0 59.0 82.0 

5 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

5. Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Empati (X5) 

Statistics 

  em_1 em_2 em_3 em_4 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3.91 3.74 3.90 3.84 
 

em_1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 21 21.0 21.0 21.0 

4 67 67.0 67.0 88.0 

5 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 34 34.0 34.0 34.0 

4 58 58.0 58.0 92.0 

5 8 8.0 8.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

em_4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 26 26.0 26.0 26.0 

4 64 64.0 64.0 90.0 

5 10 10.0 10.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

6. Rata-Rata Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Statistics 

  kp_1 kp_2 kp_3 kp_4 kp_5 

N Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4.09 4.04 3.99 3.99 3.91 
 
 

 

 

 

 

 

em_3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 22 22.0 22.0 22.0 

4 66 66.0 66.0 88.0 

5 12 12.0 12.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 12 12.0 12.0 12.0 

4 67 67.0 67.0 79.0 

5 21 21.0 21.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

kp_3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 21 21.0 21.0 21.0 

4 59 59.0 59.0 80.0 

5 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kp_2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 14 14.0 14.0 14.0 

4 68 68.0 68.0 82.0 

5 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

kp_4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 19 19.0 19.0 19.0 

4 63 63.0 63.0 82.0 

5 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 4.0 4.0 4.0 

3 25 25.0 25.0 29.0 

4 47 47.0 47.0 76.0 

5 24 24.0 24.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
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 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pre-Test                                                      Lampiran 3 

1. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Bukti Fisik (X1) 

 

Correlations 

  bf_1 bf_2 bf_3 bf_4 bf_5 bf_6 Total 

bf_1 Pearson Correlation 1 .359 .165 .022 -.016 .133 .434* 

Sig. (2-tailed)  .051 .385 .910 .935 .482 .016 

N 30 30 30 30 30 30 30 

bf_2 Pearson Correlation .359 1 .165 .129 -.016 .133 .462* 

Sig. (2-tailed) .051  .385 .496 .935 .482 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 

bf_3 Pearson Correlation .165 .165 1 .389* .405* .511** .707** 

Sig. (2-tailed) .385 .385  .034 .026 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

bf_4 Pearson Correlation .022 .129 .389* 1 .473** .323 .633** 

Sig. (2-tailed) .910 .496 .034  .008 .082 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

bf_5 Pearson Correlation -.016 -.016 .405* .473** 1 .445* .651** 

Sig. (2-tailed) .935 .935 .026 .008  .014 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

bf_6 Pearson Correlation .133 .133 .511** .323 .445* 1 .742** 

Sig. (2-tailed) .482 .482 .004 .082 .014  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .434* .462* .707** .633** .651** .742** 1 

Sig. (2-tailed) .016 .010 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



 

 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
 

2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Kehandalan (X2) 

Correlations 

  ke_1 ke_2 ke_3 ke_4 Total 

ke_1 Pearson Correlation 1 .391* .289 .448* .657** 

Sig. (2-tailed)  .033 .122 .013 .000 

N 30 30 30 30 30 

ke_2 Pearson Correlation .391* 1 .451* .436* .750** 

Sig. (2-tailed) .033  .012 .016 .000 

N 30 30 30 30 30 

ke_3 Pearson Correlation .289 .451* 1 .409* .736** 

Sig. (2-tailed) .122 .012  .025 .000 

N 30 30 30 30 30 

ke_4 Pearson Correlation .448* .436* .409* 1 .816** 

Sig. (2-tailed) .013 .016 .025  .000 

N 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .657** .750** .736** .816** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.655 6 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

 

3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Daya Tanggap (X3) 

Correlations 

  dt_1 dt_2 dt_3 dt_4 Total 

dt_1 Pearson Correlation 1 .370* .357 .149 .662** 

Sig. (2-tailed)  .044 .053 .433 .000 

N 30 30 30 30 30 

dt_2 Pearson Correlation .370* 1 .515** .117 .719** 

Sig. (2-tailed) .044  .004 .539 .000 

N 30 30 30 30 30 

dt_3 Pearson Correlation .357 .515** 1 .413* .826** 

Sig. (2-tailed) .053 .004  .023 .000 

N 30 30 30 30 30 

dt_4 Pearson Correlation .149 .117 .413* 1 .592** 

Sig. (2-tailed) .433 .539 .023  .001 

N 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .662** .719** .826** .592** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.718 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

4. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Jaminan (X4) 

Correlations 

  ja_1 ja_2 ja_3 ja_4 Total 

ja_1 Pearson Correlation 1 .589** .094 .148 .563** 

Sig. (2-tailed)  .001 .621 .437 .001 

N 30 30 30 30 30 

ja_2 Pearson Correlation .589** 1 .357 .234 .723** 

Sig. (2-tailed) .001  .053 .214 .000 

N 30 30 30 30 30 

ja_3 Pearson Correlation .094 .357 1 .564** .750** 

Sig. (2-tailed) .621 .053  .001 .000 

N 30 30 30 30 30 

ja_4 Pearson Correlation .148 .234 .564** 1 .765** 

Sig. (2-tailed) .437 .214 .001  .000 

N 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .563** .723** .750** .765** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.658 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

5. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Empati (X5) 

Correlations 

  em_1 em_2 em_3 em_4 Total 

em_1 Pearson Correlation 1 .064 .119 .034 .478** 

Sig. (2-tailed)  .736 .530 .858 .008 

N 30 30 30 30 30 

em_2 Pearson Correlation .064 1 .496** .239 .765** 

Sig. (2-tailed) .736  .005 .203 .000 

N 30 30 30 30 30 

em_3 Pearson Correlation .119 .496** 1 .139 .758** 

Sig. (2-tailed) .530 .005  .465 .000 

N 30 30 30 30 30 

em_4 Pearson Correlation .034 .239 .139 1 .464** 

Sig. (2-tailed) .858 .203 .465  .010 

N 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .478** .765** .758** .464** 1 

Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .010  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.655 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

6. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Correlations 

  kp_1 kp_2 kp_3 kp_4 kp_5 Total 

kp_1 Pearson Correlation 1 .343 .665** .547** .086 .720** 

Sig. (2-tailed)  .064 .000 .002 .651 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

kp_2 Pearson Correlation .343 1 .461* .555** -.058 .628** 

Sig. (2-tailed) .064  .010 .001 .760 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

kp_3 Pearson Correlation .665** .461* 1 .472** .178 .790** 

Sig. (2-tailed) .000 .010  .009 .346 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

kp_4 Pearson Correlation .547** .555** .472** 1 -.068 .677** 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .009  .722 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

kp_5 Pearson Correlation .086 -.058 .178 -.068 1 .500** 

Sig. (2-tailed) .651 .760 .346 .722  .005 

N 30 30 30 30 30 30 

Total Pearson Correlation .720** .628** .790** .677** .500** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .005  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.490 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.605 5 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



 

 

 Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Keseluruhan                                       Lampiran 4 

1. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Bukti Fisik (X1) 

Correlations 

  bf_1 bf_2 bf_3 bf_4 bf_5 bf_6 Total 

bf_1 Pearson Correlation 1 .369** .115 .102 .143 .272** .569** 

Sig. (2-tailed)  .000 .256 .314 .157 .006 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

bf_2 Pearson Correlation .369** 1 .252* .049 -.031 .256* .500** 

Sig. (2-tailed) .000  .011 .625 .761 .010 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

bf_3 Pearson Correlation .115 .252* 1 .225* .143 .399** .568** 

Sig. (2-tailed) .256 .011  .025 .157 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

bf_4 Pearson Correlation .102 .049 .225* 1 .319** .201* .522** 

Sig. (2-tailed) .314 .625 .025  .001 .045 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

bf_5 Pearson Correlation .143 -.031 .143 .319** 1 .445** .612** 

Sig. (2-tailed) .157 .761 .157 .001  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

bf_6 Pearson Correlation .272** .256* .399** .201* .445** 1 .757** 

Sig. (2-tailed) .006 .010 .000 .045 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 

Total Pearson Correlation .569** .500** .568** .522** .612** .757** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Kehandalan (X2) 

Correlations 

  ke_1 ke_2 ke_3 ke_4 Total 

ke_1 Pearson Correlation 1 .395** .415** .174 .678** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .083 .000 

N 100 100 100 100 100 

ke_2 Pearson Correlation .395** 1 .283** .251* .673** 

Sig. (2-tailed) .000  .004 .012 .000 

N 100 100 100 100 100 

ke_3 Pearson Correlation .415** .283** 1 .270** .715** 

Sig. (2-tailed) .000 .004  .007 .000 

N 100 100 100 100 100 

ke_4 Pearson Correlation .174 .251* .270** 1 .676** 

Sig. (2-tailed) .083 .012 .007  .000 

N 100 100 100 100 100 

Total Pearson Correlation .678** .673** .715** .676** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.629 6 

Analisis Pengaruh..., Ira Nita Astriani, Ma.-Ibs, 2013 



 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Daya Tanggap (X3) 

Correlations 

  dt_1 dt_2 dt_3 dt_4 Total 

dt_1 Pearson Correlation 1 .313** .230* .165 .585** 

Sig. (2-tailed)  .002 .021 .100 .000 

N 100 100 100 100 100 

dt_2 Pearson Correlation .313** 1 .479** .303** .749** 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .002 .000 

N 100 100 100 100 100 

dt_3 Pearson Correlation .230* .479** 1 .288** .749** 

Sig. (2-tailed) .021 .000  .004 .000 

N 100 100 100 100 100 

dt_4 Pearson Correlation .165 .303** .288** 1 .660** 

Sig. (2-tailed) .100 .002 .004  .000 

N 100 100 100 100 100 

Total Pearson Correlation .585** .749** .749** .660** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.613 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

4. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Jaminan (X4) 

Correlations 

  ja_1 ja_2 ja_3 ja_4 Total 

ja_1 Pearson Correlation 1 .532** .183 .067 .569** 

Sig. (2-tailed)  .000 .068 .510 .000 

N 100 100 100 100 100 

ja_2 Pearson Correlation .532** 1 .376** .160 .708** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .111 .000 

N 100 100 100 100 100 

ja_3 Pearson Correlation .183 .376** 1 .423** .768** 

Sig. (2-tailed) .068 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

ja_4 Pearson Correlation .067 .160 .423** 1 .671** 

Sig. (2-tailed) .510 .111 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 

Total Pearson Correlation .569** .708** .768** .671** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.625 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

5. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Empati (X5) 

Correlations 

  em_1 em_2 em_3 em_4 Total 

em_1 Pearson Correlation 1 .212* .193 .177 .575** 

Sig. (2-tailed)  .034 .055 .079 .000 

N 100 100 100 100 100 

em_2 Pearson Correlation .212* 1 .458** .352** .752** 

Sig. (2-tailed) .034  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 

em_3 Pearson Correlation .193 .458** 1 .283** .714** 

Sig. (2-tailed) .055 .000  .004 .000 

N 100 100 100 100 100 

em_4 Pearson Correlation .177 .352** .283** 1 .670** 

Sig. (2-tailed) .079 .000 .004  .000 

N 100 100 100 100 100 

Total Pearson Correlation .575** .752** .714** .670** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.610 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

6. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Terhadap Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Correlations 

  kp_1 kp_2 kp_3 kp_4 kp_5 Total 

kp_1 Pearson Correlation 1 .332** .470** .437** .277** .675** 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .005 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

kp_2 Pearson Correlation .332** 1 .527** .497** .204* .680** 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .041 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

kp_3 Pearson Correlation .470** .527** 1 .539** .385** .805** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

kp_4 Pearson Correlation .437** .497** .539** 1 .344** .768** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 

kp_5 Pearson Correlation .277** .204* .385** .344** 1 .671** 

Sig. (2-tailed) .005 .041 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 

Total Pearson Correlation .675** .680** .805** .768** .671** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.610 4 
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Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 100 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 100 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.756 5 
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Uji Asumsi Klasik                     Lampiran 5 

Uji Hipotesis                                                                                                     Lampiran 6 

Analisis Regresi Berganda                    Lampiran 7 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Bukti_Fisik 100 10 18 28 22.86 2.118 4.485 

Keandalan 100 7 13 20 16.46 1.514 2.291 

Daya_Tanggap 100 8 12 20 16.00 1.729 2.990 

Jaminan 100 8 12 20 15.99 1.661 2.757 

Empati 100 7 12 19 15.41 1.571 2.467 

Kepuasan_Pelangg

an 

100 10 15 25 20.03 2.303 5.302 

Valid N (listwise) 100       

 

 

Variables Entered/Removed 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Empati, Jaminan, 

Bukti_Fisik, 

Daya_Tanggap, 

Keandalana 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .609a .371 .338 1.874 1.844 

a. Predictors: (Constant), Empati, Jaminan, Bukti_Fisik, Daya_Tanggap, Keandalan 

b. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 
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Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -3.588 3.187  -1.126 .263   

Bukti_Fisik .203 .098 .187 2.072 .041 .825 1.213 

Keandalan .336 .139 .221 2.427 .017 .807 1.240 

Daya_Tangg

ap 

.272 .119 .204 2.288 .024 .841 1.190 

Jaminan .273 .125 .197 2.181 .032 .818 1.222 

Empati .307 .125 .209 2.451 .016 .918 1.089 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collinearity Diagnostics
a 

Mode

l 

Dime

nsion 

Eigenvalu

e 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

Bukti_Fisi

k 

Keandala

n 

Daya_Tang

gap 

Jamina

n Empati 

1 1 5.966 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .011 23.004 .00 .04 .08 .31 .19 .16 

3 .009 26.005 .00 .25 .02 .15 .07 .46 

4 .007 29.975 .00 .01 .17 .40 .53 .20 

5 .005 35.146 .00 .55 .66 .07 .15 .03 

6 .003 45.653 1.00 .15 .07 .07 .05 .14 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 
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Residuals Statistics
a 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 16.96 23.07 20.03 1.403 100 

Std. Predicted Value -2.191 2.169 .000 1.000 100 

Standard Error of Predicted 

Value 

.241 .719 .446 .109 100 

Adjusted Predicted Value 16.86 23.15 20.02 1.405 100 

Residual -4.691 4.813 .000 1.826 100 

Std. Residual -2.503 2.569 .000 .974 100 

Stud. Residual -2.538 2.693 .003 1.006 100 

Deleted Residual -4.820 5.291 .011 1.946 100 

Stud. Deleted Residual -2.615 2.789 .003 1.017 100 

Mahal. Distance .641 13.570 4.950 2.950 100 

Cook's Distance .000 .120 .011 .018 100 

Centered Leverage Value .006 .137 .050 .030 100 

a. Dependent Variable: Kepuasan_Pelanggan 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .97442031 

Most Extreme Differences Absolute .037 

Positive .033 

Negative -.037 

Kolmogorov-Smirnov Z .373 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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