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ABSTRAK 
Pada masa era globalisasi saat ini berpengaruh bagi perkembangan perekonomian, 

banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang perdagangan eceran 

(retailing) berbentuk toko, mini market, departemen store (toserba), pasar swalayan 

(supermarket), dan lain lain. Untuk memenangkan persaingan tersebut, para pengusaha 

memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada dan berusaha untuk menerapkan strategi 

pemasaran secara tepat supaya untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh harga terhadap loyalitas 

pelanggan Toko Rossi Kecamatan Kandangan, (2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi Kecamatan Kandangan, dan (3) pengaruh  kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Toko Rossi Kecamatan Kandangan. (4) pengaruh 

harga, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan. 

Penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner. 

Sampel yang digunakan adalah 40 pelanggan Toko Rossi kecamatan kandangan. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner pada pelanggan. Dengan 

teknik pengambilan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan 

pendekatan kuanitatif, dan teknik penelitian dalam penelitian ini adalah teknik penelitian 

deskriptif . Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah uji asumsi klasik, analisis 

regresi linier berganda, Koefisien Determinasi, uji t, uji F.  

Hasil analisis data dapat diperoleh: (1) Ada pengaruh signifikan antara harga terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi Kecamatan Kandangan. (2) Ada pengaruh signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Toko Rossi Kecamatan Kandanga. (3) Ada 

pengaruh signifikan antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan. (4) Ada pengaruh signifikan antara harga, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan Toko Rossi Kecamatan Kandangan. 

 

KATA KUNCI  : Harga, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan Pelanggan  
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A. LATAR BELAKANG 

1. Latar Belakang Masalah 

     Pada masa era globalisasi saat ini, 

kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan berpengaruh bagi 

perkembangan perekonomian 

khususnya perusahaan bisnis. Terkait 

dengan hal tersebut saat ini banyak 

bermunculan perusahaan dagang 

yang bergerak dalam bidang 

perdagangan eceran (retailing) 

berbentuk toko, mini market, 

departemen store (toserba), pasar 

swalayan (supermarket), dan lain 

lain. Untuk memenangkan 

persaingan tersebut, para pengusaha 

memanfaatkan peluang-peluang 

bisnis yang ada dan berusaha untuk 

menerapkan strategi pemasaran 

secara tepat supaya untuk 

mendapatkan pelanggan yang loyal. 

     Pengusaha  perlu  memikirkan  

tentang  penetapan  harga  jual  

produknya secara  tepat . Loyalitas  

pelanggan  juga dapat  terbentuk  

dari  kepuasan  yang  dirasakan  oleh  

pelanggan. Kotler  dan  Amstrong  

(2001:73),  mengatakan  bahwa  

harga   adalah  sejumlah  uang  yang  

harus  dibayar  oleh  pelanggan untuk 

memperoleh  produk. Kualitas 

pelayanan merupakan faktor penting 

yang harus diperhatikan perusahaan  

untuk  mendapatkan  loyalitas  

pelanggan. Kualitas pelayanan 

merupakan  kunci  kesuksesan  suatu  

perusahaan  terutama  di  bidang  

ritel. Kualitas pelayanan yang baik 

dapat menjadi keunggulan bersaing 

perusahaan ritel. 

      Untuk mencapai kepuasan 

konsumen yang baik, perlu diketahui 

apa saja yang harus ditawarkan oleh 

pelanggan agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan para 

pelanggan.  Toko Rossi merupakan 

salah satu toko yang berada di 

Kandangan. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk dapat bersaing 

dengan toko lain dan berharap 

memiliki pelanggan yang loyal. 

Pentingnya harga, kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan dalam 

menciptakan loyalitas pelanggan 

yang berdampak pada pendapatan, 

dan kelangsungan usaha maka perlu 

diketahui hal hal yang dapat 

dilakukan untuk mendapatlan 

pelanggan yang loyal.  

     Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan  Tahun 

2017”. 
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2. Identifikasi Masalah 

1. Persaingan bisnis retailing yang 

semakin ketat, maka pengusaha 

harus bisa memilih strategi dan 

menentukan harga yang tepat 

dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan.  

2. Kualitas pelayanan sangat 

penting karena berpengaruh 

untuk  mendapatkan pelanggan 

yang puas dan loyal. 

3.  Kepuasan pelanggan harus 

benar-benar diperhatikan dan 

ditingkatkan guna menciptakan 

loyalitas pelanggan.  

 

3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini 

permasalahan dibatasi pada faktor 

yang mempengaruhi loyalitas 

ditinjau dari harga, kualitas 

pelayanan, dan kepuasan pelanggan 

pada Toko  Rossi Kecamatan 

Kandangan. 

 

4. Rumusan Masalah 

1. Apakah harga berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Toko Rossi Kecamatan  

Kandangan ? 

2. Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan  Kandangan ? 

3. Apakah kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan  Kandangan ? 

4. Apakah harga, kualitas pelayanan, 

dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan  Kandangan ? 

 

5. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian itu 

adalah untuk menganalisis : 

1. Pengaruh yang signifikan harga 

terhadap loyalitas pelanggan 

toko rossi kecamatan  

kandangan. 

2. Pengaruh yang signifikan 

kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan toko rossi 

kecamatan  kandangan. 

3. Pengaruh yang signifikan 

kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan toko rossi 

kecamatan  kandangan. 

4. Pengaruh yang siginifikan 

harga, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan terhadap loyalitas 

pelanggan toko rossi kecamatan  

kandangan. 
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B. METODE PENELITIAN 

1. Variabel Penelitian 

     Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah loyalitas pelanggan 

Toko Rossi, sedangkan variabel 

bebas dalam peneltian ini adalah 

harga, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pelanggan Toko Rossi. 

2. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan penelitian 

dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu.  

Teknik penelitian dalam 

penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Jenis 

penelitian deskriptif adalah jenis 

yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi 

3. Tempat dan Waktu penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian terletak di 

Toko Rossi yang berlokasi di Jalan 

Pengajaran No.240 Kecamatan  

Kandangan , Kabupaten Kediri, 

Jawa Timur, Indonesia.  

b. Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, 

waktu penelitian akan diuraikan 

berdasarkan pada rencana 

penggunaan waktu sesuai dengan 

batas waktu yang sudah 

ditentukan. Adapun waktu 

penelitian dilakukan selama 3 

bulan terhitung mulai bulan Mei 

sampai Juni dengan  2017. 

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian 

merupakan merupakan wilayah 

yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Populasi yang akan digunakan 

sebagai penelitian adalah 

pelanggan Toko Rossi Kecamatan 

Kandangan Tahun 2017. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian 

dari populasi yang ingin di teliti 

oleh peneliti. Dalam teknik 

pengambilan sampel ini penulis 

menggunakan teknik sampling 

purposive. Titik tolak peneliti 

untuk menentukan jumlah 

reponden merupakan pendapat 
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Roscoe (2008) dalam Sugiyono 

(2012:90). Dalam penelitian ini 

terdapat 4 variabel penelitian, jadi 

4 variabel x 10 anggota sampel = 

40 responden.  

 

5. Instrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. 

Menurut Sugiyono (2008:142), 

kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.  

a. Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2011:455) uji 

validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kelebihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Suatu instrumen valid 

apabila mempunyai validitas tinggi, 

sebaliknya akan dikatakan kurang valid 

apabila validitas rendah. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n-

2 dengan nilai signifikansi 5%. 

Sehingga diperoleh r tabel = 0.312 

 

 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono 

(2011:458) reliabilitas adalah bila  

suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik. 

Reliabel berarti dapat dipercaya, 

jadi dapat diandalkan.Menurut 

Arikunto (2006:196) suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai 

cronbach alpha (a) > 0.60. 

 

6. Teknik Analisis Data 

a. Teknik Analisis Data 

1) Jenis Analisis 

Teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data di dalam 

penelitian ini adalah deskriptif 

dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014: 228) 

a) Mean atau rata-rata 

   
   
   

 

Keterangan: 

X = rata-rata 

   = jumlah data kotor 

   = jumlah individu. 

 

b) Pengujian asumsi klasik 

1) Uji normalitas 

Ho = data residual 

terdistribusi secara 

normal 
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Ha = data residual tidak terdistribusi secara 

normal 

Dengan dasar pengambilan keputusan uji 

kolmograv-smirnov (K-S) sbb : 

a) Jika probabilitas uji K-S suatu 

variabel dengan tariff signifikan 5% 

(<0,05) maka Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti data tidak 

terdistribusi secara normal 

b) Jika probabilitas uji K-S suatu 

variabel dengan taraf signifikan 5% 

(>0,05) maka Ho diterima dan Ha 

ditolak yang berarti data 

terdistribusi secara normal 

2) Uji Multikolineritas 

a) Nilai VIF di atas 10 dan nilai 

tolerance di bawah 0,10 

menunjukkan adanya 

multikolineritas 

b) Nilai VIF di bawah 10 dan nilai 

tolerance di atas 0,10 menunjukkan 

tidak adanya multikolineritas 

3) Uji Heteroskedasititas 

a) Jika pada pola tertentu, seperti titik-

titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur 

(bergelombang,melebar, kemudian 

menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedasititas 

b) Jika ada pola yang jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 dan pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedasititas 

4) Uji autokorelasi 

a) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih 

besar dari (4-dL), maka H0ditolak , 

yang berarti adanya autokorelasi. 

b) Jika d terletak antara Du DAN (4-

dU) maka h0 diterima, yang berarti 

tidak adanya autokorelasi 

c) Jika d terletak antara dL dan dU 

atau diantara (4-dU) dan (4-dL), 

maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti 

5) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen (X1, 

X2,….Xn) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau 

negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. 

Rumus : 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Dimana : 

Y  = loyalitas pelanggan 

a  = konstanta 

X1  = harga 
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X2  = kualitas pelayanan 

X3  = kepuasan pelanggan 

b1,b2,b3 = koefisien regresi 

e  = kesalahan pengganggu 

(error term) 

 

6) Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Piyatno (2008:..79), 

analisis determinasi digunakan untuk 

mengetahui presentase sumbangan 

penih variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen. 

Koefisien ini menunjukkan seberapa 

besar presentase variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan variabel 

variabel dependen.R
2
sama dengan 0, 

maka tidak ada sedikitpun presentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya R
2
sama dengan 1, maka 

presentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah 

sempurna. Variabel independen pada 

penelitian ini lebih dari dua maka 

digunakan Adjust R
2
 sebagai koefisien 

determinasi. Pernyataan ini sesuai 

dengan pendapat Santoso (2010) 

dalam Priyatno (2008:81), mengatakan 

bahwa untuk regresi dengan lebih dari 

dua variabel bebas digunakan Adjust 

R
2
 sebagai koefisien determinasi. 

2) Norma Keputusan 

a. Uji t (parsial) 

Adalah 

1) Menentukan hipotesis 

H0 : b1 : b2 : b3 = 0, artinya harga 

(X1), kualitas pelayanan (X2), 

kepuasan pelanggan (X3) secara 

parsial tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y) 

2) Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan 

α = 5% (signifikansi 5% atau 0,05 

adalah ukuran standar yang sering 

digunakan dalam penelitian sosial) 

3) Kriteria pengujian penolakan atau 

penerimaan hipotesis 

a) Jika nilai signifikansi ≥ 0,05 

(5%), maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Artinya harga (X1), 

kualitas pelayanan (X2), 

keppuasan pelanggan (X3) 

secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Y) 

b) Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 

(5%), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Artinya harga (X1), 

kualitas pelayanan (X2), 

kepuasan pelanggan (X3) secara 

parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y). 
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C. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Analisis data 

a. Uji Normalitas 

 

Untuk analisis statistik 

dapat dilihat dari tabel 4.7, nilai 

signifikan Unstandardized Residual 

tersebut lebih besar dari taraf 

signifikan yang ditetapkan, yaitu 

sebesar 0,05 atau 5%. Nilai 

signifikan Unstandardized Residual 

sebesar 0,457. Dari hasil tersebut, 

menunjukkan  bahwa data 

terdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Pada model regresi yang baik 

seharusnya antar variabel 

independen tidak terjadi korelasi. 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat 

bahwa variabel harga, kualitas 

pelayanan, dan kepuasan pelanggan 

memiliki nilai Tolerance sebesar 

0,448 ; 0,518 ; 0,346 yang lebih 

besar dari 0,10 dan VIF sebesar 

2,234 ; 21,932 ; 2,894 yang 

lebihkecil dari 10. dengan demikian 

dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskesdastisitas 

 

Gambar 4.1 

 Grafik Scaterplots 

 

Berdasarkan gambar 4.1 

yang ditunjukkan oleh grafik 

scatterplot terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar 

baik di atas maupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Dan ini 

menunjukkan bahwa model regresi 

ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 
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Berdasarkan tabel di atas 

nilai DW hitung lebih besar dari 

(du) = 1,659 yang 

menunjukkan1,659< 2,125< 2,341 

sehingga model regresi tersebut 

sudah bebas dari masalah 

autokorelasi. Hal ini berarti ada 

korelasi antara kasalahan 

penganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Berdasarkan tabel 4.10 

menunjukkan bahwa persamaan 

regresi linear berganda yang diperoleh 

dari hasil uji analisis yaitu Y = 6,244 + 

0,294X1 + 0,201X2+ 0,406X3 + e 

3. Pengujian Hipotesis 

 

a. Pengujian hipotesis 1 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

SPSS for windows versi 21 dalam 

tabel 4.11 diperoleh nilai t hitung 

2,759 > t table 2,028 dan nilai sig. 

variabel harga adalah 0,009 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti ada 

pengaruh signifikan antara harga 

terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Rossi Kecamatan Kandangan 

Tahun 2017. 

b. Pengujian hipotesis 2 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

SPSS for windows versi 21 dalam 

tabel 4.11 diperoleh nilai t hitung 

3,083 > t table 2,028 dan nilai sig. 

variabel kualitas pelayanan adalah 

0,004< 0,05 yang berarti H0 ditolak 

dan Ha diterima. Hal ini berarti ada 

pengaruh signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan Toko Rossi Kecamatan 

Kandangan Tahun 2017. 

c. Pengujian hipotesis 3 

Berdasarkan hasil perhitungan pada 

SPSS for windows versi 21 dalam 

tabel 4.11 diperoleh nilai t hitung 

2,875 > t table 2,028 dan nilai  sig. 

variabel kepuasan pelanggan 

adalah 0,007 < 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti ada pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap 
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loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan Tahun 

2017. 

d. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (Pengujian Hipotesis 4) 

Berikut hasil pengujian secara 

simultan menggunakan uji F yang 

nilainya akan dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05atau 5%. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada SPSS for windows versi 21 

dalam tabel 4.12 diperoleh nilai sig. 

adalah 0,00. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji F variabel 

harga, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pelanggan <0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Hal ini berarti ada pengaruh 

signifikan antara harga, kualitas 

pelayanan, dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan Toko 

Rossi Kecamatan Kandangan Tahun 

2017. 

 

 

 

 

4. Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan hasil analisis pada 

tabel 4.15 diperoleh nilai Adjusted R
2
 

sebesar 0,776 dengan demikian 

menunjukkan bahwa adalah harga, 

kualitas pelayanan, dan kepuasan 

pelanggan, dapat menjelaskan 

loyalitas pelanggan sebesar 77,6% 

dan sisanya yaitu 22,4% dijelaskan 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

 

5. Pembahasan 

a. Pengaruh Harga terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H1) telah membuktikan 

terdapat pengaruh signifikan antara 

harga terhadap loyalitas pelanggan. 

Melalui hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh diperoleh 

nilai t hitung 2,759 > t table 2,028 

dan taraf signifikansi hasil sebesar 

0,009 tersebut < 0,05, dengan 

demikian Ha diterima dan Ho 

ditolak. 

b. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 
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Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis (H2) telah 

membuktikan terdapat pengaruh 

signifikan antara kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung 3,083 > t 

table 2,028 dan taraf signifikansi 

hasil sebesar 0,004 tersebut < 0,05, 

dengan demikian Ha diterima dan 

Ho ditolak.  

c. Pengaruh Kepuasan Pelanggan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis (H3) telah 

membuktikan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung 2,875 > t 

table 2,028 dan nilai taraf 

signifikansi hasil sebesar 0,007 

tersebut < 0,05, dengan demikian 

Ha diterima dan Ho ditolak.  

d. Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan, dan Kepuasan 

Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan . 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis (H4) telah membuktikan 

ada pengaruh signifikan antara 

harga, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan Tahun 

2017. Melalui hasil perhitungan 

yang telah dilakukan diperoleh 

taraf signifikansi hasil sebesar 

0,000 tersebut < 0,05, dengan 

demikian Ha diterima dan Ho 

ditolak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa secara 

simultan harga, kualitas 

pelayanan, dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan.  

 

D. SIMPULAN, DAN SARAN 

1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

meneliti Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan dan Kepuasan terhadap 

Loyalitas Pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan  Tahun 2017. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnnya, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh signifikan antara 

harga terhadap loyalitas 

pelanggan Toko Rossi Kecamatan 

Kandangan Tahun 2017.  

b. Ada pengaruh signifikan antara 

kualitas pelayanan terhadap 
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loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan Tahun 

2017. 

c. Ada pengaruh signifikan antara 

kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan Tahun 

2017. 

d. Ada pengaruh signifikan antara 

harga, kualitas pelayanan, dan 

kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Toko Rossi 

Kecamatan Kandangan Tahun 

2017 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan di atas, maka saran 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Pengusaha 

Diharapkan pemilik Toko 

Rossi Kecamatan Kandangan 

lebih memperhatikan lagi harga, 

kualitas pelayanan, dan kepuasan 

pelanggan yang pada akhirnya 

dapat digunakan sebagi suatu 

strategi dalam meningkatkan 

loyalitas pelanggan. 

b. Bagi pembeli 

Diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai gambaran 

dan wawasan kepada pembeli 

dalam menentukan keputusan 

pembelian sebelum loyal terhadap 

suatu produsen. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan memperbanyak 

variable atau penggunaan variabel 

lain untuk mendapatkan temuan 

baru mengenai apa saja yang 

menjadi pertimbangan dalam 

meningkatkan loyalitas 

pelanggan. 
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