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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan peneliti dalam pentingnya memahami loyalitas 

pelanggan agar perusahaan mendapatkan keuntungan jangka panjang. Loyalitas pelanggan 

dipengaruhi oleh desain produk, kualitas produk dan lokasi.  Penggunaan variabel-variabel pada 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong timbulnya rasa loyal pelanggan 

terhadap produk dari “AKA  Movement Store” Tulungagung. 

Dengan adanya data pelanggan yang setiap bulannya tidak stabil, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah (1) adakah pengaruh desain produk terhadap loyalitas pelanggan di “AKA 

Movement Store” Tulungagung? (2) adakah pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di 

“AKA Movement Store” Tulungagung? (3) adakah pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan di 

“AKA Movement Store” Tulungagung? (4) adakah pengaruh desain produk, kualitas produk dan 

lokasi terhadap loyalitas pelanggan di “AKA Movement Store” Tulungagung? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas, analisis regresi berganda, uji F (uji simultan), uji t (uji parsial), dan Adjust R-square. 

Penelitian ini dilakukan di “AKA Movement Store” Tulungagung dengan mengambil sampel 40 orang 

sebagai respondennya. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah desain produk (X1), kualitas produk (X2), lokasi (X3) 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan di “AKA 

Movement Store” Tulungagung. Keeratan hubungan tersebut ditunjukan oleh nilai koefisien 

determinasi Adjust R-square = 0,956 dengan demikian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh desain 

produk, kualitas produk dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan sebesar 95,6%. Berarti masih ada 

pengaruh variabel lain yang mempengaruhi loyalitas pelanggan sebesar 4,4% yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

Kata kunci : desain produk, kualitas produk, lokasi, loyalitas pelanggan 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan pada bisnis di 

jaman saat ini berubah menjadi amat 

sangat ketat. Karena perkembangan 

teknologi yang mulai banyak 

mengubah kehidupan masyarakat 

kita untuk melakukan inovasi-inovasi 

dalam melakukan usaha saat ini. 

Salah satu bisnis pakaian yang 

banyak kita temui adalah distro. 

Distro ini merupakan toko distribusi 

yang menjual berbagai produk (t-

shirt, kemeja flannel, tas, celana, 

dompet). Banyak sekali distro yang 

menjual berbagai produk dengan 

kualitas yang baik. Salah satunya 

yaitu “AKA Movement Store” 

Tulungagung yang berlokasi di Jalan 

Pahlawan gang III Nomor 24, 

Rejoagung, Kedung Waru, 

Kabupaten Tulungagung. Perusahaan 

harus bisa menarik pelanggan dan 

membuat merekapuas dalam 

membeli atau menggunakan produk 

yang ditawarkannya. Saat pelanggan 

merasakan puas, pasti pelanggan 

tersebut akan mempunyai rasa ingin 

membeli atau menggunakan produk 

tersebut secara berulang-ulang dalam 

jangka waktu tertentu atau bahkan 

selamanya. Menurut Kotler dan 

Keller (2012:138) mengatakan 

loyalitas (loyalty) merupakan 

komitmen yang dipegang secara 

mendalam untuk membeli atau 

mendukung kembali produk atau jasa 

yang disukai di masa depan meski 

pengaruh situasi dan usaha 

pemasaran berpotensi menyebabkan 

pelanggan beralih. 

Dalam dunia bisnis pakaian 

khususnya distro keunikan dan ciri 

khas dari desain produk yang 

dimiliki bisa memberikan kepuasan 

tersendiri kepada pelanggan. Untuk 

mendesain produk, sangat 

dibutuhkan kreatifitas agar desain 

yang dihasilkan bisa menarik 

perhatian para pelanggan.Menurut 

Kotler dan Keller (2012:332), desain 

produk merupakan totalitas fitur 

yang mempengaruhi tampilan, rasa, 

dan fungsi produk berdasarkan 

kebutuhan pelanggan. Desain produk 

yang diproduksi jumlah nya sangat 

terbatas dan berbeda, sehingga bisa 

memenuhi keinginan para pemakai 

atau konsumen untuk tampil beda 

dibandingkan dengan orang lain. 
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Pelanggan tidak hanya mencari 

desain produk yang berbeda dari 

produk-produk yang sudah ada, 

tetapi mereka juga mencari kualitas 

produk yang bisa memberikan 

kepuasan tersendiri bagi mereka dan 

tidak kalah dengan kualitas produk 

luar negeri. Menurut Kotler dan 

Armstrong (2012:283) kualitas 

produk merupakan kemampuan 

sebuah produk dalam memperagakan 

fungsiya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, 

ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, 

juga atribut produk lainnya. 

Memilih lokasi yang tepat 

ketika melakukan usaha adalah 

keputusan yang sangat penting, 

karena lokasi usaha tersebut untuk 

menarik para pelanggan agar datang 

ke tempat dalam pemenuhan 

kebutuhannya, tidak hanya sekali 

tetapi berkali-kali. Menurut Peter dan 

Olson (2014:30) lokasi merupakan 

tempat atau berdirinya perusahaan 

atau tempat usaha. Ketika pelanggan 

merasakan kepuasan dalam membeli 

atau menggunakan sebuah produk 

atau jasa tersebut, dimanapun 

lokasinya mereka akan tetap 

mengunjunginya. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka penulis 

mengambil tema penelitian dengan 

judul Pengaruh Desain Produk, 

Kualitas Produk dan Lokasi 

terhadap Loyalitas Pelanggan di 

“AKA Movemenet Store” 

Tulungagung. 

B. Identifikasi Masalah 

Kurangnya loyalitas pelanggan 

di “AKA Movement Store” 

Tulungagung ditandai dengan tidak 

stabilnya data pelanggan yang 

membeli produk secara berulang-

ulang pada bulan Oktober 2016 – 

Maret 2017. 

Naik turunnya data pelanggan 

pada bulan Oktober 2016 – Maret 

2017, maka distro “AKA Movement 

Store” Tulungagung juga harus 

memperhatikan juga faktor-faktor 

lain salah satunya adalah desain 

produk yang di produksinya. Apakah 

desain produk yang diproduksi sudah 

sesuai dengan trend yang sedang 

booming atau mungkin desain 

produk yang diproduksi ketinggalan 

jaman. 

Kualitas produk pada “AKA 

Movement Store” Tulungagung harus 

diperhatikan agar para konsumen 

senang dan merasa puas terhadap 

produk yang di belinya. 

Lokasi yang strategis bisa 

menarik para konsumen agar 

5 
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mempunyai rasa ingin membeli 

produk. Lokasi “AKA Movement 

Store” Tulungagung juga harus 

mendapatkan perhatian, karena 

lokasinya yang kurang strategis. 

Lokasi yang tidak strategis bisa 

membuat konsumen enggan loyal 

terhadap produk-produk “AKA 

Movement Store” Tulungagung. 

C. Batasan Masalah 

1. Hanya terbatas pada pelanggan di 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung. 

2. Penelitian dibatasi pada desain 

produk yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan di “AKA 

Movement Store” Tulungangung. 

3. Penelitian dibatasi pada kualitas 

produk yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan di “AKA 

Movement Store” Tulungagung. 

4. Penelitian dibatasi lokasi yang 

mempengaruhi loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store” Tulungagung. 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah desain produk 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung? 

2. Apakah kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung? 

3. Apakah lokasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store” Tulungagung? 

4. Apakah desain produk, kualitas 

produk dan lokasi secara 

signifikan berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store”  Tulungagung? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah desain 

produk mempengaruhi secara 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store” Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas 

produk mempengaruhi secara 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store” Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui apakah lokasi 

mempengaruhi secara signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung. 

4. Untuk mengetahui apakah desain 

produk, kualitas produk dan lokasi 

berpengaruh secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan di 
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“AKA Movement Store” 

Tulungagung. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Dengan adanya penelitian 

mengenai desain produk di 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung diharapkan dapat 

memberi saran dan masukan 

kepada desainer produk 

terutama untuk pakaian agar 

lebih memperhatikan desain 

produk yang di buatnya agar 

bisa menarik para konsumen 

membeli terus-menerus atau 

berulang-ulang. 

b. Penelitian mengenai kualitas 

produk di “AKA Movement 

Store” Tulungangung 

diharapkan untuk owner dan 

bagian produksi lebih 

memikirkan tentang kualitas 

produk yang di produksinya. 

Agar para konsumen merasa 

puas terhadap kualitas produk 

yang ada di “AKA Movement 

Store” Tulungagung dan timbul 

rasa ingin membeli secara 

berulang-ulang. 

c. Penelitian mengenai lokasi 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung diharapkan untuk 

owner distro, memikirkan 

lokasi distro saat ini, mungkin 

bisa di carikan lokasi yang 

lebih strategis agar bisa terlihat 

oleh lebih banyak konsumen 

dan konsumen tertarik untuk 

mampir atau membeli produk 

di “AKA Movement Store” 

Tulungagung. 

d. Sebagai bahan pertimbangan 

agar faktor-faktor diatas 

diperhatikan dan diperbaiki 

sehingga loyalitas pelanggan 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung setiap tahunnya 

meningkat. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini 

sebagai bahan masukkan bagi 

peneliti untuk mengadakan 

penelitian lebih mendalam 

tentang loyalitas pelanggan dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya khususnya 

dibidang desain produk, 

kualitas produk dan lokasi. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan 

informasi, sumbang saran dan 

mafaat dalam mengembangkan 

ilmu pemasaran khususnya 
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mengenai pengaruh desain 

produk, kualitas produk dan 

lokasi terhadap loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store” Tulungagung. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Alasan 

peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif adalah data yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini 

berbentuk angka yang sifatnya 

obyektif, dapat diukur, rasional, 

dan sistematis. Menurut Sugiyono 

(2016:11) pendekatan kuantitaif 

digunakan  untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data 

bersifat statistik, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang 

telah di tetapkan. 

2. Teknik Penelitian 

Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

survey. Menurut Sugiyono 

(2016:12) metode survey adalah 

peneliti menanyakan ke beberapa 

orang (responden) tentang 

keyakinan, pendapat, karakteristik 

suatu obyek dan perilaku yang 

telah lalu atau sekarang.  Pada 

penelitian ini, peneliti 

menggunakan survey karena data 

yang akan dikumpulkan di dapat 

dari menyebar kuesioner, 

wawancara dan observasi. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

distro “AKA Movement Store” 

Jalan Pahlawan gang III Nomor 

24, Rejoagung, Kedung Waru, 

Kabupaten Tulungagung. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan satu 

bulan yaitu pada bulan April 

sampai Mei 2017. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Peneiliti menggunakan 

populasi terbatas yang bersifat 

heterogen. Karena populasi yang 

diteliti di distro “AKA Movement 

Store” Tulungagung hanya 

terbatas untuk pelanggan yang 

membeli berulang produk distro 

tersebut pada bulan Oktober 2016 

sampaiMaret 2017 dan 

mempunyai sifat heterogen. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan metode 

random sampling (probability 
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sampling), dengan teknik  simple 

random sampling. Peneliti 

menggunakan random sampling  

karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan 

secara acak untuk pelanggan yang 

berbelanja di “AKA Movement 

Store” Tulungagung pada bulan 

Oktober 2016 sampai Maret 2017.  

D. Instrumen Penelitian 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber dan Langkah-Langkah 

Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam 

penelitian ini berasal dari 

jawaban para responden yaitu 

pelanggan distro “AKA 

Movement Store” Tulungagung 

dengan mengisi kuesioner 

mengenai desain produk, 

kualitas produk dan lokasi serta 

loyalitas pelanggan yang 

dibagikan oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data ini diperoleh 

melalui literatur-literatur, 

laporan-laporan penelitian, 

website internet maupun data 

dokumen yang sekiranya 

diperlukan untuk mendukung 

data primer. 

2. Langkah-Langkah 

Pengumpulan Data 

a. Teknik Utama 

Teknik utama yang 

peneliti gunakan untuk 

pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah Kuesioner 

(Angket), kuesioner adalah 

teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data oleh peneliti 

dengan cara memberi beberapa 

pertanyaan atau pernyataan 

yang tertulis untuk diisi oleh 

responden, agar memperoleh 

jawaban yang akan di analisis 

oleh peneliti. 

b. Teknik Pendukung 

1) Wawancara 

Wawancara yang 

peneliti lakukan dengan cara 

wawancara yang tidak 

terstruktur. Wawancara 

yang tidak terstuktur adalah 
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wawancara yang bebas, 

peneliti tidak perlu 

menggunakan pertanyaan 

yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan 

datanya.  

2) Observasi 

Teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi 

sering digunakan apabila 

penelitian yang dilakukan 

berhubungan dengan 

perilaku manusia, proses 

kerja dan responden yang 

diamati tidak terlalu besar. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Teknik analisis deskriptif ini 

digunakan dalam menganalisis 

data yaitu dengan cara 

mendeskripsikan atau 

menjelaskan data yang telah 

terkumpul apa adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku umum untuk 

generalisasi. 

2. Analisis Statistik 

Dalam penelitian ini analisis 

statistik yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Pengujian analisis statistik ini 

dibantu dengan menggunakan 

software Statistic Product and 

Service Solution (SPSS) versi 23. 

Adapun langkah-langkah dalam 

pengujian analisis statistik adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi dalam penelitian 

mencakup uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji 

autokolerasi dan uji 

heteroskedastitas. Peneliti 

menggunakan analisis regresi 

berganda dalam penelitian ini. 

Adanya beberapa asumsi-

asumsi yang harus terpenuhi 

agar data yang dimasukkan 

dalam model regresi telah 

memenuhi ketentuan dan syarat 

dalam regresi. Uji asumsi yang 

dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali 

(2011:160) uji normalitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi 

normal. Ada cara untuk 

mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis 

grafik. 
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2) Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali 

(2011:105-106) uji 

multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar 

variabel bebas 

(independen). Dalam model 

regresi yang baik harus 

tidak adanya 

multikolineritas. Ada atau 

tidaknya multikolineritas 

dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance 

factor (VIF). Apabila nilai 

tolerance lebih besar dari 

0,1 dan nilai variance factor 

(VIF) lebih kecil dari 10, 

maka regresi tersebut 

dinyatakan bebas dari 

multikolonieritas. 

3) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali 

(2011:110) uji autokorelasi 

bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear 

ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada 

periode tdengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-

1(sebelumnya). 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali 

(2011:139) uji 

heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

b. Analisis Persamaan Regresi 

Linier Berganda 

Menurut Suhartanto 

(2014:328) analisis linier 

merupakan metode analisis 

yang serbaguna dan powerful 

yang dapat digunakan untuk 

memodelkan efek simultan dari 

variabel independen terhadap 

variabel dependen. Analisis ini 

digunakan untuk menguji 

hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen dan satu 

variabel dependen. 

Persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

Keterangan :  

Y = Loyalitas Pelanggan 
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a  = Bilangan Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisien garis 

regresi 

X₁ = Desain Produk 

X₂ = Kualitas Produk 

X₃ = Lokasi 

Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

c. Analisis Koefisien Determinasi 

Kata koefisien 

determinasi diartikan sebagai 

antara nol dan satu. R
2 

sama 

dengan 0, berarti tidak ada 

sedikit pun presentase 

hubungan atau pengaruh yang 

diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya apabila R
2
sama 

dengan 1, maka presentase 

hubungan atau pengaruh yang 

diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen 

sangat kuat. 

3. Norma Keputusan 

a. Uji t (Parsial) 

Menurut Ghozali 

(2011:36) Kata uji t digunakan 

untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau bebas secara 

individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Tujuan 

dari uji t ini adalah untuk 

menguji apakah setiap masing-

masing variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat secara 

parsial. 

b. Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali 

(2011:38) kata uji F 

menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama terhadap variabel 

terikat atau dependen. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Pengaruh Desain Produk 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa desain 

produk (X1) Nilai thitung=3,092> 

ttabel (α/0,05 ;36) = 2,028 atau nilai 

signifikan = 0,004 < 0,05  maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti 

desain produk (X1) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). 

2. Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa kualitas 
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produk (X2) Nilai thitung= 8,179> 

ttabel (α/0.05 ;36) = 2,028 atau nilai 

signifikan = 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak dan H2 diterima. Berarti 

kualitas produk (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). 

3. Pengaruh Lokasi terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa lokasi (X3) 

Nilai thitung= 2,876> ttabel 

(α/0,05;36) = 2,028 atau nilai 

signifikan = 0,007 < 0,05 maka H0 

ditolak dan H3 diterima. Berarti 

lokasi (X3) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). 

4. Pengaruh Desain Produk, 

Kualitas Produk dan Lokasi 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi diketahui bahwa nilai 

Fhitung= 286,474> Ftabel (3,37) 

=3,252 atau nilai sig. = 0,000 < 

0,05 maka H0 ditolak dan H4 

diterima. Berarti secara bersama-

sama desain produk (X1), kualitas 

produk (X2), dan lokasi (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). 

 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Desain Produk 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil dari analisis data 

kualitas produk yang dilakukan 

peneliti, terbukti bahwa variabel 

desain produk memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di “AKA 

Movement Store” Tulungagung. 

2. Pengaruh Kualitas Produk 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil yang diperoleh 

peneliti setelah melakukan 

analisis data, terbukti bahwa 

variabel kualitas produk 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di “AKA Movement 

Store” Tulungagung. 

3. Pengaruh Lokasi terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Hasil yang diperoleh 

peneliti dalam melakukan analisis 

data terbukti bahwa variabel 

lokasi mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di “AKA 

Movement Store” Tulungagung. 
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4. Pengaruh Desain Produk, 

Kualitas Produk dan Lokasi 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Ketiga variabel apabila 

digabung menjadi satu maka 

secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan yaitu 

desain produk (X1), kualitas 

produk (X2), lokasi (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan (Y) 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Desain produk berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

loyalitas pelanggan di distro 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung. Semakin tinggi 

nilai desain produk maka semakin 

tinggi pula loyalitas pelanggan. 

2. Kualitas produk berpengaruh 

signifikan dan paling dominan 

terhadap loyalitas pelanggan di 

distro “AKA Movement Store” 

Tulungagung. Semakin tinggi 

nilai kualitas produk maka 

semakin tinggi pula loyalitas 

pelanggan. 

3. Lokasi berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap loyalitas 

pelanggan di distro “AKA 

Movement Store” Tulungagung. 

Semakin tinggi nilai lokasi maka 

semakin tinggi pula loyalitas 

pelanggan. 

4. Desain produk, kualitas produk 

dan lokasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di 

distro “AKA Movement Store” 

Tulungagung. Semakin tinggi 

nilai desain produk, kualitas 

produk dan lokasi maka semakin 

tinggi pula loyalitas pelanggan. 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

a. Diharapkan “AKA Movement 

Store” Tulungagung juga 

memperhatikan faktor-faktor 

lain seperti harga yang juga 

bisa mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. 

b. Kualitas pelayanan yang 

diberikan juga harus 

dipertimbangan agar pelanggan 

bisa semakin loyal terhadap 

“AKA Movement Store” 

Tulungagung. 

c. Diharapkan “AKA Movement 

Store” juga melakukan promosi 

yang menarik agar bisa 

menarik konsumen baru dan 

konsumen tersebut bisa 

menjadi pelanggan yang loyal. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Hasil penelitian ini dapat 

menjadi inspirasi untuk peneliti 

lain dalam  melakukan penelitian 

lanjutan khususnya di bidang 

kajian yang sama. Diharapkan 

untuk peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini, 

karena masih ada pengaruh 

variabel dari luar variabel yang 

ada dalam penelitian ini yakni 

sebesar 4,4%. 
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