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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi pada loyalitas pelanggan Berkah Mandiri Swalayan belum 

maksimal. Keragaman produk belum maksimal dikarenakan belum memenuhi syarat kondisi fisik 

yang belum terpenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, Kualitas pelayanan juga belum maksimal 

dikarenakan belum terciptanya pelayanan yang maksimal. Lokasi sudah maksimal tetapi kurang 

pengarahan arah untuk menuju tempat pembelanjaan tersebut.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) Pengaruh keragaman produk terhadap loyalitas 

pelanggan pada Berkah Mandiri Swalayan Mojo Kediri (2) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan pada Berkah Mandiri Swalayan Mojo Kediri (3) Pengaruh lokasi terhadap 

loyalitas pelanggan pada Berkah Mandiri Swalayan Mojo Kediri. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode sampel (judgement sampling) yaitu sampel 

yang diambil sesuai dengan kondisi subjek di lokasi penelitian. Sampel yang akan dipilih oleh penulis 

sebagai sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah para pelanggan di berkah mandiri 

swalayan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 pelanggan. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 

terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keragaman produk berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan dengan hasil uji t 2,608. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan dengan hasil uji t 4,239. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan dengan hasil uji t 2,094. Keragaman produk, kualitas pelayanan, dan lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Terbukti dengan hasil uji yang menyatakan nilai F hitung > 

Ftabel yaitu 77,805 > 4.171 berarti semakin meningkat produk-produk yang bermacam-macam 

terhadap pengaruh keragaman produk, Kualitas pelayanan dan Lokasi secara simultan maka semakin 

baik loyalitas pelanggan.  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disarankan bagi pelanggan untuk selalu memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, apabila kebutuhan dan keinginan dapat tercapai maka dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dengan baik dan maksimal. Dan untuk peneliti selanjutnya 

sebaiknya dapat menkaji lebih dalam variabel lain selain keragaman produk, kualitas pelayanan, dan 

lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

Kata Kunci  : Keragaman Produk, Kualitas Pelayanan, dan Lokasi Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 
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I. LATAR BELAKANG  

Keragaman produk dalam usaha 

bisnis ritel merupakan suatu hal yang 

harus diperhatikan, karena di era ini 

telah banyak perkembangan dalam 

bidang usaha. Dengan hal tersebut maka 

banyak bermunculan perusahaan yang 

bergerak pada bidang perdagangan 

eceran yang berbentuk toko, mini 

market, departemen store (toserba) dan 

lain-lain. Dengan demikian banyak 

bermunculan para pesaing yang dihapi, 

oleh karena itu peritel harus mempunyai 

setrategi dalam pemasaran. Salah 

satunya dengan menyediakan 

keragaman produk, karena sesuatu yang 

biasanya diinginkan oleh konsumen 

adalah bagaimana cara untuk 

mendapatkan barang-barang yang 

dibutuhkan serta menyediakan 

beranekaragam produk dan alternatif 

pilihan. 

Dengan demikian pengecer harus 

membuat keputusan strategi yang tepat, 

dengan keragaman produk yang dijual, 

karena dengan adanya jenis-jenis 

produk dalam arti produk yang lengkap 

mulai dari merk, kualitas dan 

ketersediaan produk setiap saat seperti 

yang telah diuraikan diatas. Dengan hal 

tersebut akan memudahkan konsumen 

dalam memilih dan membeli berbagai 

jenis produk sesuai dengan keinginan 

mereka. Menurut James (2013:2109) 

menyatakn bahwa Keragaman produk 

adalah kelengkapan produk yang 

menyangkut kedalaman, luas, dan 

kualitas produk yang ditawarkan 

ditawarkan juga ketersediaan produk 

disetiap saat di toko. 

Persaingan bisnis ritel di Indonesia 

sangat tinggi sehingga saat ini tidak 

jarang kita temui dalam satu lokasi 

terdapat 3 atau 4 supermarket, 

kompetisi dalam bisnis ritelpun berubah 

karena secara tiba-tiba bermunculan 

pesaing-pesaing baru. Oleh karena itu 

pola konsumen pun ikut berubah dan 

harapannya sangat tinggi. Menurut  

Tjiptono (2012:51) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan karena kualitas yang 

bervariasi dari yang kontroversional 

hingga kepada yang lebih strategik. 

Disamping harus memperhatikan 

keragaman produk dan kualitas 

pelayanan, maka hal yang tidak kalah 

penting yaitu menentukan lokasi. 

Karena Salah satu kunci menuju sukses 

adalah lokasi, lokasi dimulai dengan 

memilih komunitas. Keputusan ini 
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sangat bergantung pada potensi 

pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, 

persaingan, iklim politik dan 

sebagainya. Menurut Christina 

(2014:93) menyatakan bahwa Lokasi 

adalah faktor utama dalam pemilihan 

toko konsumen. Hal ini juga merupakan 

keuntungan bersaing yang tidak mudaah 

ditiru. Menemukan lokasi yang bagus 

secara khusus sangat menantang 

pesaing. 

Loyalitas merupakan suatu 

komitmen yang mendalam untuk 

membeli kembali atau berlangganan 

suatu produk atau jasa secara konsisten 

dimasa yang akan datang. Loyalitas itu 

situasi dimana konsumen bersikap 

positif terhadap produk/produsen 

(penyedia jasa) dan disertai pembelian 

ulang yang konsisten. Karena loyalitas 

pelanggan memiliki prasangka yang 

spesifik mengenai apa yang dibeli dan 

dari siapa. Menurut Christina (2014:93) 

menyatakan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan konsumen yang bersedia 

untuk berbelanja di lokasi ritel. Dasar 

yang digunakan untuk mempertahankan 

keunggulan bersaing, juga membantu  

menarik perhatian dan 

mempertahankan para konsumen yang 

loyal. Hal ini dapat disimpulkan dalam 

jurnal penelitian Nursanah (2010) 

menyatakan bahwa loyalitas pelanggan 

dapat mempengaruhi keragaman 

produk, kualitas pelayanan dan lokasi. 

Dalam pasar atau market ini 

terdapat berbagai jenis produk yang 

sudah disediakan untuk semua 

pelanggan dan konsumen. Kualitas 

pelayanannya kurang memuaskan bagi 

para konsumen dan pelanggan 

sedangkan lokasinya sudah strategis 

karena berdekatan dengan pasar 

tradisional. Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas peneliti memilih judul 

“Pengaruh Keragaman Produk, 

Kualitas Pelayanan, dan Lokasi 

terhadap Loyalitas Pelanggan di 

Berkah Mandiri Swalayan Mojo 

Kediri”.  

II. METODE 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian digunakan 

dalam penelitian tergantung kepada 

tujuan penelitian. Adapun tujuan 

penelitian adalah menggambarkan 

secara jelas fakta-fakta yang akan 

diteliti Atas dasar ketentuan 

tersebut maka jenis yang digunakan 

adalah jenis deskriptif korelasi. 

Maka dari itu teknik penelitian ini 

mengambil penelitian secara 

deskriptif. Menurut Sugiyono 

(2015:53) penelitian deskriptif 

adalah suatu rumusan masalah yang 

berkenaan dengan pertanyaan 
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terhadap keberadaan variabel 

mandiri. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif  sangat diperlukan dalam 

penelitian ini berupa kuesioner. 

Kuesioner ini kemudian 

dikuantifikasikan berupa angka-

angka. Angka ini menunjukkan 

nilai keragaman produk, kualitas 

pelayanan, lokasi dan loyalitas 

pelanggan. 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan 

pada Berkah Mandiri Swalayan 

Mojo Jl. Raya Kedawung Mojo 

Kediri, dikarenakan produk yang 

disediakan di tempat tersebut 

lengkap dari pada swalayan-

swalayan yang ada di lingkungan 

sekitarnya. 

4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini 

dilakukan sekitar 6 bulan dimulai 

dari Maret 2017 sampai dengan 

Agustus 2017 di Berkah Mandiri 

Swalayan Jl. Raya Kedawung Mojo 

Kediri. 

5. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015: 

117) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan 

menurut Arikunto (2008: 130) 

“populasi” adalah “keseluruhan 

subjek penelitian”. Dari beberapa 

penelitian diatas dapat disimpulkan 

bahwa populasi penelitian adalah 

keseluruhan subjek yang akan 

diteliti diwilayah penelitian. Dalam 

penelitian ini populasi bersifat 

infinit, artinya populasi tidak dapat 

ditentukan atau diukur. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah 

pelanggan Berkah Mandiri 

Swalayan Jalan Raya Kedawung 

Mojo Kediri. 

6. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015 : 

81) sampel adalah bagian dari 

jumlah yang dimiliki oleh populasi 

tersebut karena sampel juga 

termasuk bagian terkecil dari 

populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus benar-

benar representatif (mewakili). 

Sedangkan untuk ukuran 

sampel penelitian menurut Roscoe 

dalam buku research methods for 

bussines (Sugiono, 2010:52), 
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“menyatakan bahwa ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 sampai 500”. Sehingga di 

ambil jumlah sampel dalam 

penelitian adalah sebanyak 50 

responden yang merupakan 

pelanggan di Berkah Mandiri 

Swalayan Jalan Raya Kedawung 

Mojo Kediri. 

7. Instrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015: 

155) instrumen penelitian adalah 

alat yang digunakan untuk 

mengmpulkan data dalam 

penelitian. Data yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang berupa 

angka-angka yang diperoleh dari 

hasil penelitian. Data kuantitatif itu 

berupa angket, angket merupakan 

daftar pertanyaan yang diberikan 

kepada orang lain yang bisa 

memberikan respon sehingga 

permintaan yang sudah disesuaikan 

terpenuhi. 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan 

bahwa tingkat valid suatu 

instrumen. Untuk menguji uji 

validitas ini menggunakan cara 

korelasi antara skala yang 

diperoleh  pada masing-masing 

item dengan skor totalnya. 

Validitas menunjukkan sejauh 

mana ketetapan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Peneliti telah 

mengedarkan kuesioner tersebut 

kepada seluruh pelanggan  yaitu 

sejumlah 50 pelanggan sebagai 

uji coba dengan menggunakan 

alat bantu SPSS versi 23. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah suatu 

indeks yang menunjukkan 

sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. 

Hasil pengukuran dapat 

dipercaya atau reilabel hanya 

apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subyek yang 

sama diperoleh hasil yang 

relative sama, selama aspek 

yang diukur dalam diri subyek 

memang belum berubah. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Analisis Data 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas dilakukan 

dengan cara melihat grafik normal 

probability plot yang 

membandingkan distribusi 

komulatif dari distribusi normal. 
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Jika distribusi data normal, maka 

garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis 

yang diagonal. Hasil output SPSS 

versi 23. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat dari gambar 4.2 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 4.2 Uji Normalitas 

 

Dari hasil gambar 4.2 garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal. Oleh karena itu dapat 

dinyatakan bahwa data dalam 

variabel-variabel ini berdistribusi 

normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi di antara 

variabel bebas. Gejala 

multikolinieritas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan nilai Varian 

Inflation Factor (VIF). Bila nilai 

VIF lebih kecil dari 10 dan nilai 

toleransinya di atas 0,1 atau 10 % 

maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tersebut tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat dari 

tabel 4.7 sebagai berikut: 

 

              Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 

Dari tabel 4.7 diatas 

menunjukkan bahwa model regresi 

tidak mengalami gangguan 

multikolinearitas. Hal ini 

menunjukkan nilai VIF semua 

variabel bebas dalam penelitian ini 

lebih kecil dari 10 sedangkan nilai 

toleransi semua variabel bebas 

lebih dari (0,10) atau 10%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat gejala 

multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2005:95). 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi 
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maka dinamakan problem 

autokorelasi. Hasil pengujian 

autokorelasi dapat dilihat dari tabel 

4.8 sebagai berikut: 

 

Dari tabel 4.8 diatas dapat 

dilihat bahwa nilai Durbin Watson 

(dw) yang dihasilkan adalah 2,209, 

nilai dU (1,72) sehingga 4-dU = 4-

1,72= 2,28. Dapat disimpulkan 

nilai durbin watson (dw) terletak 

antara dU s/d 4-dU sehingga 

asumsi autokorelasi telah terpenuhi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah 

varian residual yang tidak sama 

pada semua pengamatan di dalam 

model regresi. Pengujian 

heteroskedastisitas dengan 

menggunakan Scatterplot. Hasil 

pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari gambar 4.3 sebagai 

berikut : 

 

Dapat dilihat pada gambar 

4.3 diatas menunjukkan bahwa 

titik-titik tidak berbentuk pola 

tertentu dan titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini menunjukkan 

bahwa model regresi tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

B. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan data dari 

jawaban responden yang 

dikumpulkan dan diolah dengan 

bantuan SPSS versi 23,  maka 

diperoleh hasil analisis regresi pada 

tabel 4.9 sebagai berikut: 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di 

atas maka dapat ditentukan 

persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

Y=0,518+0,212X1+0,564X2+0,073

X3 

Dari persamaan diatas  

menunjukkan bahwa: 

a. Koefisien regresi dari semua 

variabel bebas menunjukkan 

angka positif). Hal ini berarti 

semua variabel bebas 

(keragaman produk, kualitas 
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pelayanan, dan lokasi 

menunjukkan angka positif) 

mempunyai hubungan yang 

positif terhadap variabel 

terikatnya (loyalitas 

pelanggan). 

b. Dari ketiga variabel diatas 

yang paling dominan 

berpengaruh adalah kualitas 

pelayanan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,564. 

C. Analisis Koefisien Determinasi(R2) 

Dari tabel 4.10 di atas dapat 

dijelaskan bahwa besarnya 

koefisien determinasi (Adjusted R 

Square = 0,855 yang berari 85%) 

menunjukkan bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh sebesar 85% 

terhadap variabel terikat dan 

sebesar 15 % dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk 

dalam variabel penelitian ini. 

D. Pengujian Hipotesis 

1. Uji t 

 

Keragaman produk yaitu 

0,013 < 0,05 yang berarti 

keragaman produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di Berkah 

Mandiri Mojo Kediri. Sehingga 

untuk hipotesis pertama (H1) 

diterima. 

Kualitas produk yaitu 0,000 

< 0,05 yang berarti kualitas produk 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di Berkah Mandiri Mojo 

Kediri. Sehingga untuk hipotesis 

kedua (H2) diterima. 

Lokasi yaitu 0,043 < 0,05 

yang berarti lokasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di Berkah 

Mandiri Mojo Kediri. Sehingga 

untuk hipotesis ketiga (H3) 

diterima. 

2. Uji f 

Berdasarkan tabel 4.12 di 

atas menunjukkan bahwa semua 

variabel bebas (keragaman produk, 

kualitas produk, dan lokasi) dalam 

penelitian ini mempengaruhi 
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variabel terikatnya (loyalitas 

pelanggan).  

Hal tersebut dapat dilihat 

pada nilai signifikan dari ketiga 

variabel independen/bebas dengan 

nilai sig. 0,000 < 0,5 (5%). 

Sehingga keempat (H4) dalam 

penelitian ini diterima. Artinya 

adalah secara simultan (bersama-

sama) semua variabel 

independen/bebas secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di Berkah 

Mandiri Mojo Kediri. 

E. Pembahasan 

1. Pengaruh Keragaman Produk 

Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil pengujian hipotesis 

(H1) telah membuktikan 

terdapat pengaruh antara 

keragaman produk terhadap 

loyalitas pelanggan. Melalui 

hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t 

hitung sebesar 2,608 > 1,676 

dengan taraf signifikansi hasil 

sebesar 0,013 tersebut < 0,05, 

dengan demikian Ha diterima 

dan Ho ditolak, pengujian ini 

secara statistik membuktikan 

bahwa keragaman produk 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan.  

Hasil tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  

Natasya (2017) yang 

menyimpulkan bahwa 

keragaman produk berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil pengujian hipotesis 

(H1) telah membuktikan 

terdapat pengaruh antara 

kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan. Melalui 

hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t 

hitung sebesar 4,239 > 1,676 

dengan taraf signifikansi hasil 

sebesar 0,000 tersebut < 0,05, 

dengan demikian Ha diterima 

dan Ho ditolak, pengujian ini 

secara statistik membuktikan 

bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 Hasil tersebut sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Farida (2013), 

Hidayat (2014), Nugroho 

(2015), Maftukin (2015), 

Darmawati (2016) dan Natasya 

(2017) yang menyimpulkan 
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bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh  terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Pengaruh Lokasi Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Hasil pengujian hipotesis 

(H3) telah membuktikan 

terdapat pengaruh antara lokasi 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Melalui hasil perhitungan yang 

telah dilakukan didapat nilai t 

hitung sebesar 2,094 > 1,676 

dengan taraf signifikansi hasil 

sebesar 0,043 tersebut < 0,05, 

yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini Ho 

diterima dan Ha ditolak, 

Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa lokasi 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. 

4. Pengaruh Kergaman Produk, 

Kualitas Pelayanan, dan 

Lokasi terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Hasil pengujian hipotesis 

(H4) telah membuktikan 

terdapat adanya pengaruh 

antara keragaman produk, 

kualitas produk, dan lokasi 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Melalui hasil perhitungan yang 

telah dilakukan didapat nilai F 

hitung sebesar 77,805 dengan 

taraf signifikansi hasil sebesar 

0,000 tersebut < 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini Ho diterima dan 

Ha ditolak, Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa 

ketiga variabel tersebut secara 

simultan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

F. Kesimpulan 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara keragaman produk 

terhadap loyalitas pelanggan di 

Berkah Mandiri Swalayan 

Mojo Kediri. Artinya 

keragaman produk atau 

kelengkapan suatu produk 

sangat berpengaruh terhdap 

minat beli masyarakat karena 

dengan kergaman produk akan 

membuat konsumen merasa 

mudah dan akan melakukan 

pembelian ulang. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan di 

Berkah Mandiri Swalayan 

Mojo Kediri. Artinya dengan 

pelayanan yang baik maka 

konsumen atau pelanggan akan 

merasa dihargai dan akan puas 

ketika melakukan pembelian di 
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swalayanan tersebut. Ada 

pengaruh yang signifikan antara 

lokasi terhadap loyalitas 

pelanggan di Berkah Mandiri 

Swalayan Mojo Kediri. Artinya 

lokasi yang strategis dan mudah 

dijangkau akan membuat 

konsumen melakukan 

pembelian ulang ditempat yang 

sama karena akses yang mudah. 

3. Ada pengaruh signifikan antara 

keragaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi terhadap 

loyalitas pelanggan di Berkah 

Mandiri Swalayan Mojo Kediri. 

Artinya ketiga variabel tersebut 

berpengaruh erat untuk 

memberikan kepuasan kepada 

para konsumen yang berbelanja 

sehingga akhirnya tercipta 

loyalitas pelanggan. 

G. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Hendaknya perusahaan 

dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan lebih menitik 

beratkan pada keragaman 

produk, kualitas pelayanan, dan 

lokasi. Dilihat dari kuesioner 

yang telah diisi oleh pelanggan 

di Berkah Mandiri Swalayan Jl. 

Raya Kedawung Mojo Kediri 

tersebut diperoleh data bahwa 

pelanggan akan melakukan 

pembelian dengan melihat 

keragaman produk, kualitas 

pelayanan dan lokasi, sehingga 

dengan demikian dengan 

keragaman produk yang di jual, 

kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pelanggan, dan 

lokasi yang strategis akan dapat 

meningkatkan loyalitas 

pelanggan di Berkah Mandiri 

Swalayan Jl. Raya Kedawung 

Mojo Kediri. 

2. Bagi Konsumen 

Bagi konsumen diharapkan 

pada saat berbelanja alahkan 

baiknya memilih tempat 

belanja yang lokasinya 

strategis yang mudah 

dijangkau, serta memiliki 

keragaman produk yang 

disediakan di toko tersebut 

sehingga konsumen akan 

mendapatkan kemudahan dan 

apa yang dicari akan terpenuhi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat meneliti lebih 

dalam tentang pengaruh 

keragaman produk, kualitas 

pelayanan, dan lokasi terhadap 

loyalitas pelanggan di Berkah 

Mandiri Swalayan Jl. Raya 
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Kedawung Mojo Kediri. Hasil 

dari analisa koefisien 

determinasi menunjukkan 

pengaruh sebesar 0,855 terhadap 

variabel terikat dan sisanya di 

pengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak termasuk variabel di 

penelitian ini, sehingga untuk 

peneliti selanjutnya untuk 

mencari variabel lain untuk di 

uji agar penelitian yang akan 

datang lebih sempurna dari 

penelitian ini. 

4. Bagi Unp 

Bagi universitas diharapkan 

mampu meningkatkan 

kemampuan akademik 

mahasiswa dalam bidang 

pemasaran yang sudah didapat 

dalam bentuk teori selama di 

bangku kuliah dan di terapkan 

dalam praktik di lapangan 

mengenai pemasaran ritel atau 

jasa.  
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