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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perusahaan waralaba yang bermunculan 

baik dari tradisional maupun modern. Namun persaingan bisnis retail memerlukan strategi 

yang kompeten dalam mengahdapi persaingan global. Adapun tujuan dari penelitian adalah 

untuk menganalisis Pengaruh kualitas produk,kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan 

pelanggan pada Swalayan Macro Mart Mojoroto Kota Kediri baik secara parsial maupun 

simultan. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas produk, kualitas pelayanan dan 

harga sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan 

sampel adalah purposive sampling dengan kriteria responden, diambil 40 responden dari 

konsumen Swalayan Macro Mart Mojoroto Kota Kediri untuk dijadikan sampel. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) dalam bentuk skala likert. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dengan mempertimbangkan 

syarat uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan 

uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji statistik secara parsial (uji t) 

dan uji statistik secara simultan (uji F). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa koefesien determinasi yang terlihat pada 

nilai R square sebesar 0,967 artinya, kemampuan variabel kualitas produk, kualitas pelayanan 

dan harga dalam ketepatan memprediksi variasi variabel kepuasan konsumen di Macro Mart 

Mojoroto kota Kediri sebesar 96,7%, sedangkan sisanya 3,3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang pada penelitian ini tidak diteliti. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa variabel kualitas 

produk, kualitas pelayanan dan harga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada Swalayan Macro Mart Mojoroto Kota Kediri. 
 

Kata kunci: kualitas produk,kualitas pelayanan,harga dan kepuasan konsumen 

 

I. LATAR BELAKANG

Globalisasi membawa dampak yang besar 

bagi dunia bisnis saat ini, persaingan 

dalam dunia bisnis semakin bertambah 

ketat. Persaingan yang semakin ketat ini 

menuntut para pelaku bisnis untuk 

menciptakan keunggulan yang kompetitif 

dalam bisnisnya agar bisa bersaing secara 

berkesinambungan dengan perusahaan-

perusahaan lain yang berkecimpung di 

bidang yang sama. Perusahaan yang ingin 
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berkembang dan ingin unggul harus dapat 

memberikan produk atau jasa yang 

berkualitas dan pelayanan yang baik 

kepada konsumen, sehingga akan muncul 

loyalitas dalam benak konsumen. 

Penyediaan barang konsumen merupakan 

salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

di atas, usaha seperti ini sering disebut 

dengan ritel atau pengecer yaitu salah satu 

cara pemasaran produk meliputi semua 

aktivitas yang melibatkan penjualan barang 

secara langsung ke konsumen akhir untuk 

kebutuhan pribadi dan bukan bisnis. Oleh 

karena itu, perusahaan harus mampu 

memberikan produk yang berkualitas dan 

memuaskan konsumen. 

Menurut Ma’ruf (2005:7),bisnis ritel 

adalah kegiatan usaha menjual barang atau 

jasa kepada perorangan untuk keperluan 

diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. 

Menurut levy (2009:48) riteling adalah 

serangkaian kegiatan usaha yang 

memberikan nilai tambah pada produk dan 

jasa yang dijual kepada konsumen untuk 

pengguna pribadi atau keluarga Umumnya 

usaha ini melakukan penjualan langsung 

kepada konsumen akhir. Namun, tidak 

jarang ditemui konsumen pada bisnis ritel 

menjual kembali produk yang dibeli untuk 

mendapat keuntungan. Para peritel 

berupaya memuaskan kebutuhan 

konsumen dengan mencari kesesuaian 

yang diinginkan konsumen.  

Kualitas produk merupakan fokus utama 

dalam perusahaan,kualitas merupakan 

suatu kebijakan penting dalam 

meningkatkan daya saing produk yang 

harus memberi kepuasan kepada konsumen 

yang melebihi atau paling tidak sama 

dengan kualitas produk dari pesaing. 

Menurut Handoko (2002 : 23),kualitas 

produk adalah suatu kondisi dari sebuah 

barang berdasarkan pada penilaian atas 

kesesuaiannya dengan standar ukur yang 

telah ditetapkan. Suatu produk memiliki 

kualitas apabila sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditentukan. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2012:283),kualitas 

produk adalah kemampuan sebuah produk 

dalam memperagakan fungsiya, hal ini 

termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, juga 

atribut produk lainnya. Perusahaan harus 

benar-benar memahami apa yang 

dibutuhkan konsumen atas suatu produk 

yang akan dihasilkan. Dengan demikian 

kualitas produk adalah suatu usaha untuk 

memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen, dimana suatu produk tersebut 

memiliki kualitas yang sesuai dengan 

standar kualitas yang telah ditentukan, dan 

kualitas merupakan kondisi yang selalu 

berubah karena selera atau harapan 

konsumen pada suatu produk selalu 

berubah. Penelitian yang dilakukan oleh 
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Retna (2013),hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas produk 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Selain kualitas produk, Kualitas pelayanan 

merupakan suatu bentuk penilaian 

konsumen terhadap tingkat layanan yang 

diterima (perceived service) dengan tingkat 

layanan yang diharapkan (expected 

service) Kualitas layanan mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen 

(Cronin dan Taylor, 2002). Dampak positif 

dari pelayanan yang baik akan 

meningkatkan kepuasan dan kesetiaan 

konsumen serta keinginan untuk 

melakukan pembelian kembali (re-buying), 

yang tentunya akan meningkatkan 

pendapatan yang diterima dari produk 

yang telah terjual. Agar dapat bersaing, 

bertahan hidup, dan berkembang, maka 

perusahaan dituntut untuk mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan memberikan pelayanan 

yang terbaik dan berkualitas, maka dengan 

begitu konsumen akan m erasa mendapat 

kepuasan tersendiri dan merasa dihargai 

sehingga mereka senang dan bersedia 

untuk menjadi konsumen tetap. Penelitian  

yang dilakukan oleh Melanesia 

(2011),hasil penelitian tersebut 

menunjukan kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen.   

Selain kualitas produk, kualitas pelayanan, 

harga merupakan satu-satunya unsur dalam 

berbagai unsur bauran pemasaran eceran 

tersebut yang akan mendatangkan laba 

bagi peritel. Menurut (Kotler dan 

Amstrong, 2010:314) Harga adalah jumlah 

uang yang dibebankan atas suatu produk 

atau jasa, atau jumlah dari nilai yang 

ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk 

atau jasa tersebut. Dalam pengertian 

strategi harga, harga merupakan salah satu 

unsur yang mempengaruhi kegiatan-

kegiatan dalam perusahaan yang berfungsi 

menciptakan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan. Namun, hal itu seringkali 

terbentur pada kebijakan penetapan harga. 

Penetapan harga oleh perusahaan harus 

disesuaikan dengan situasi lingkungan 

dan perubahan yang terjadi terutama pada 

saat persaingan yang semakin ketat 

dan perkembangan permintaan yang 

terbatas. Dalam iklim persaingan yang 

ketat seperti sekarang ini, perusahaan harus 

memperhatikan faktor harga, karena besar 

kecilnya harga yang ditetapkan akan 

sangat mempengaruhi kemampuan 

perusahaan dalam bersaing dan juga 

mampu mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produknya. Agar lebih kompetitif 

di pasar,perusahaan dapat 

mempertimbangkan harga pesaing sebagai 

pedoman dalam menentukan harga jual 
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produknya. Penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuno (2013),hasil penelitian 

menunjukan harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen juga merupakan 

faktor yang sangat penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan jika ingin 

mendapatkan loyalitas dari konsumen atau 

pelanggan. Kepuasan menurut Kotler 

(2005:70), adalah “perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan”. Setiap 

perusahaan dituntut untuk membuat 

pelanggan merasa puas dengan 

memberikan penawaran dan pelayanan 

yang lebih baik, mengingat perusahaan 

harus mampu untuk mempertahankan 

posisi pasarnya ditengah persaingan yang 

semakin ketat. Untuk memenangkan 

persaingan, perusahaan harus mampu 

memberi kepuasan pada pelanggan. 

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh 

perusahaan untuk memuaskan kebutuhan 

konsumen dengan berbagai strategi dan 

berbagai cara dengan harapan agar 

pelanggan merasa puas dan selanjutnya 

mau untuk datang kembali. Apabila 

konsumen telah berubah menjadi 

konsumen yang loyal karena merasa puas 

kebutuhannya telah terpenuhi maka 

konsumen tidak akan pindah ke 

perusahaan lain. Menurut Blattebert dan 

Deighton (1996) dalam Ani Agus Kana 

editor A. Usama (2008:88), “ adalah lebih 

mudah untuk mendapatkan current 

customer dari pada untuk mendapatkan 

seorang customer baru, ini berarti bahwa 

perusahaan lebih mudah mempertahankan 

current customer, karena telah kenal dan 

mengetahui serta telah mengevaluasi 

kinerja produk atau jasa perusahaan”. 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Alasan penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif 

adalah karena data yang dianalisis dalam 

penelitian ini adalah berbentuk angka yang 

sifatnya dapat diukur, rasional dan 

sistematis. 

Teknik penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif atau survey. Menurut Sugiyono 

(2015:58), penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bersifat atau bertujuan 

untuk memaparkan atau penggambaran 

data-data dengan cara observasi lapangan 

dan menganalisa data tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen di swalayan makro mart. Pada 

penelitian ini menggunakan sampel yang 

diambil menggunakan metode purposive 

sampling, diperoleh sebanyak 40 
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responden konsumen swalayan makro 

mart. 

Sumber  data  yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah  data primer yang 

diperoleh dengan cara menyebar kuesioner 

kepada konsumen swalayan makro mart di 

Kota Kediri. Sedangkan sumber data 

sekunder diperoleh dari kumpulan 

pendapat para ahli, jurnal dan dari buku 

buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Untuk mencapai tujuan penelitian 

digunakan analisis regresi berganda. 

Analisis regresi dapat digunakan untuk 

memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai hubungan anatara variabel 

dependen dan independen secara 

menyeluruh baik secara simultan ataupun 

secara parsial. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Pengaruh antara kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen di Macro 

Mart Mojoroto Kota Kediri.  

Pada tabel 2.16 di atas menunjukkan 

bahwa variabel kualitas produk (X1) 

menghasilkan thitung sebesar 6,453 > ttabel 

1,68385 sedangkan nilai sig. > α yaitu 

0,000 < 0,05 dengan demikian maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas 

produk secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Macro Mart Mojoroto Kota 

Kediri, dengan besar pengaruh kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 50,7%. Hasil penelitian ini, 

memperkuat penelitian yang dilakukan 

oleh Retna (2013) yang berjudul pengaruh 

kualitas produk, dan kualitas pelayanan 

terhadap Kepuasan Konsumen pada 

PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. 

Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen 

yang pada akhirnya mempengaruhi 

konsumen pada masa yang akan datang.  

2. Pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen di Macro 

Mart Mojoroto Kota Kediri. 

Pada tabel 2.16 di atas menunjukkan 

bahwa variabel kualitas pelayanan (X2) 

menghasilkan thitung sebesar 4,849 > ttabel 

sebesar 1,68385 sedangkan nilai sig. > α 

yaitu 0,000 < 0,05 dengan demikian maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas 

pelayanan secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Macro Mart Mojoroto Kota 

Kediri, dengan besar pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

sebesar 28,5%. Hasil penelitian ini, 

memperkuat penelitian yang dilakukan 

Melanesia (2011) yang berjudul Pengaruh 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Nasabah PD BPR Bank Sleman di 
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Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen 

3. Pengaruh antara harga terhadap 

kepuasan konsumen di Macro Mart  

Mojoroto Kota Kediri. 

Pada tabel 2.16 di atas menunjukkan 

bahwa variabel harga (X3) menghasilkan 

thitung sebesar 4.185 > ttabel sebesar 1,68385 

sedangkan nilai sig. > α yaitu 0,000 < 0,05 

dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel harga secara parsial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Macro Mart Mojoroto Kota 

Kediri, dengan besar pengaruh harga 

terhadap kepuasan konsumen sebesar 

24,8%. Hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuno 

(2013) yang menunjukan bahwa harga 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

4. Pengaruh kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan harga secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen di Macro 

Mart Mojoroto Kota Kediri. 

Hasil pengujian pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen 

secara simultan dilakukan dengan 

menetapkan tingkat signifikansi 0,05 atau 

5% yang berarti tingkat kepercayaan 

sebesar 95%. Berdasarkan data tabel 2.16 

statistik di atas, Fhitung sebesar 354.303, 

sedangkan Ftabel ditentukan dengan 

menggunakan tingkat keyakinan 95%, α = 

5 %, df1 =k - 1, dan df2 = n - k -1 (n = 

jumlah responden, k = jumlah variabel 

independen). Sehingga, df1; 3-1 = 2, df2; 

40 - 3 - 1 = 36, didapat nilai Ftabel sebesar 

3,26. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 

yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh signifikan kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen 

pada Swalayan Macro Mart Mojoroto 

Kediri. 

2. Ada pengaruh signifikan  kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Swalayan Macro Mart Mojoroto Kediri. 

3. Ada pengaruh signifikan harga terhadap 

kepuasan konsumen Swalayan Macro 

Mart Mojoroto Kediri. 

4. Ada pengaruh signifikan antara kualitas 

produk (X1), kualitas pelayanan (X2), 

dan harga (X3) terhadap kepuasan 

konsumen Swalayan Macro Mart. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa dari 

ketiga variabel independen yang diteliti, 

terlihat bahwa variabel kualitas produk 

memiliki pengaruh terbesar terhadap 

kepuasan konsumen di Macro Mart 

Mojoroto Kota Kediri yaitu sebesar 50,7%, 

variabel kualitas pelayanan mempengaruhi 
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keputusan pembelia sebesar 28,5%, diikuti 

variabel harga berpengaruh sebesar 24,8%. 
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