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ABSTRAK 
 

         Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penelitian hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, 

bahwa pelanggan pada Toko Bangunan Narotama mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Hal ini akan 

mengurangi kepuasan pelanggan dan berdampak langsung pada menurunnya loyalitas pelanggan Toko 

Bangunan Narotama.  

        Tujuan penelitian ini adalah (1)Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga yang individu 

terhadap loyalitas pelanggan di Toko Bangunan Narotama.(2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan yang individu terhadap loyalitas pelanggan di Toko Bangunan Narotama.(3)Untuk 

menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan yang individu terhadap loyalitas pelanggan di Toko 

Bangunan Narotama?(4)Untuk meng analisis pengaruh persepsi, kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan yang individu terhadap loyalitas pelanggan di Toko Bangunan Narotama? 

          Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ketepatan dan ketelitian dalam menentukan 

metode yang digunakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 40 orang dan dianalisis 

menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS (Statistical Packcage Of Social Science) 

versi 23.0. Kesimpulan hasil penelitian ini dari semua variabel Persepsi harga, kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada Toko 

Bangunan Narotama Nganjuk. 

 

 

KATA KUNCI  : Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan Dan 

Loyalitas Pelanggan 
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I. LATAR BELAKANG 

Tingkat persaingan dunia usaha di 

Indonesia sangat ketat, karena setiap 

perusahaan senantiasa berusaha untuk 

dapat meningkatkan pangsa pasar dan 

meraih konsumen baru. Perusahaan 

harus dapat menentukan strategi 

pemasaran yang tepat agar usaha dapat 

bertahan dan memenangi persaingan, 

sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Jika perusahaan melakukan 

sesuatu hal yang tidak sesuai dengan 

harapan pelanggan, berarti perusahaan 

tersebut tidak memberikan kualitas 

pelayanan yang baik (Utami, 2014:291). 

Loyalitas pelanggan sangat penting 

artinya bagi perusahaan yang menjaga 

kelangsungan kegiatan usahanya. Untuk 

mendapatkan pelanggan yang loyal kini 

sangat sulit, ini mengharuskan 

pengusaha mampu untuk 

mengidentifikasi konsumen yang 

mungkin memiliki minat besar terhadap 

suatu produk yang akan menjadi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sehingga pengusaha mampu 

memutuskan dan menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang tepat untuk 

bisnisnya. Selain kualitas pelayanan, 

harga juga dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Pengusaha perlu 

memikirkan tentang penetapan harga 

jual produknya secara tepat karena 

harga yang tidak tepat akan berakibat 

tidak menarik pelanggan untuk membeli 

barang tersebut (Gitosudarmo, 2012: 

267). Menetapkan harga pada saat 

pertama kali mereka mengembangkan 

kualitas yang baik, ketika perusahaan 

memperkenalkan produk regulernya ke 

saluran distribusi atau wilayah geografis 

baru dan ketika perusahaan 

menawarkan pekerjaan kontrak baru. 

Dalam arti, kualitas pelayanan harus 

sesuai dengan harapan yang diinginkan 

oleh setiap konsumen. Puas atau tidak 

puas bukan merupakan emosi 

melainkan sesuatu hasil evaluasi dari 

emosi. Tingkat kepuasan konsumen 

terhadap suatu barang atau jasa akan 

mencerminkan tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Pada Toko Bangunan 

Narotama merupakan toko yang 

menyediakan kebutuhan yang sangat 

penting untuk membangun sebuah 

bangunan dengan berbagai macam 

kebutuhan yang dibutuhkan seperti 

bangunan rumah ruko, musholla, masjid 

dan lain-lain. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh Persepsi 
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Harga, Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Pelanggan terhadap 

Loyalitas Pelanggan di Toko 

Bangunan Narotama Kabupaten 

Nganjuk”. 

 

II. KAJIAN TEORI 

A. Loyalitas Pelanggan 

          Loyalitas pelanggan menurut 

Evans dan Laskin dalam Foster 

(2008:172) menyatakan bahwa 

loyalitas pelanggan dimaknai sebagai 

berikut:  

       Loyalitas pelanggan yang 

bersedia melakukan pembelian ulang 

(repeat purchuse) dari produse yang 

sama, mungkin atau mungkin juga 

tidak melakukan pembelian untuk 

semua lini produk, melaksanakan 

word of mouth yang positif terhadap 

perusahaan kepada pembeli potensial 

dan kebal terhadap bujukan dari 

pesaing.   

            Sedangkan menurut Utami 

(2008:56) loyalitas adalah “kesetiaan 

konsumen untuk berbelanja, 

konsumen memiliki keengganan 

untuk menjadi pelanggan pesaing”. 

      Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan sangat penting artinya 

bagi perusahaan atau pelaku usaha 

yang menjaga kelangsungan kegiatan 

usahanya serta kesetiaannya untuk 

berbelanja sehingga mempunyai 

keinginan untuk 

memeperkenalkannya kepada orang 

lain dan pelanggan kebal terhadap 

bujukan dari pesaing. 

Kesimpulannya, loyalitas adalah 

suatu ikatan perasaan atau 

ketergantungan seseorang terhadap 

suatu objek yang mana di dalamnya 

terdapat keinginan untuk menjaga, 

memiliki dan setia pada objek 

tersebut. 

Indikator Loyalitas Pelanggan 

         Menurut Foster (2008:174) 

indikator loyalitas pelanggan sebagai 

berikut : 

a. Pembelian ulang 

b. Mengajak orang lain  

c. Menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan pesaing 

            

 

B. Persepsi Harga 

Harga adalah elemen termudah 

dalam program pemasaran untuk 

disesuaikan : fitur produk, saluran, 

bahkan komunikasi membutuhkan 

lebih banyak waktu. Harga juga 

mengomunikasikan positioning 

nilai yang dimaksudkan dari 

produk atau merek perusahaan ke 
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pasar. Produk yang dirancang dan 

dipasarkan dengan baik dapat 

dijual dengan harga tinggi dan 

menghasilkan laba yang besar. 

(Kotler&Keller, 2009:67). 

      Menurut Philip Kotler dan 

Armstrong (2010:314) yang 

dimaksud dengan harga adalah 

sejumlah 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. 

         Dan pendapat  Buchari Alma 

(2011:169) mendefinisikan : 

“Harga (price) sebagai nilai suatu 

barang yang dinyatakan dengan 

uang”. Harga memiliki dua 

peranan utama dalam proses 

pengambilan keputusan para 

pembeli, yaitu peranan alokasi dan 

peranan informasi.  

         Berdasarkkan pengertian 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

harga adalah unsur penting dalam 

sebuah perusahaan dimana dengan 

adanya harga maka perusahaan 

akan mendapatkan income bagi 

keberlangsungan perusahaan. 

Selain itu, harga juga merupakan 

alat yang nantinya akan dijadikan 

proses pertukaran terhadap barang 

atau jasa oleh konsumen. 

Indikator Persepsi Harga 

       Menurut Tjiptono dan kawan 

(2008:468) indikator persepsi harga 

adalah sebagai berikut : 

1) Harga terjangkau 

2) Perbandingan dengan pesaing 

3) Kesesuaian harga dengan 

produk 

C. Kualitas Pelayanan 

       Bahwa kualitas merupakan 

suatu kondisi yang dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Sebaliknya, definisi 

kualitas yang bervariasi dari yang 

kontroversional hingga kepada 

yang lebih strategic. Menurut 

Garvin (dalam Tjiptono 2012:141) 

menyatakan bahwa terdapat lima 

perspektif mengenai kualitas salah 

satunya yaitu bahwa kualitas 

dilihat tergantung pada orang yang 

menilainya, sehingga produk yang 

paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. 

             Pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai segala 

bentuk kegiatan/aktifitas yang 

Simki-Economic Vol. 01 No. 11 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Yeny Rinda Darmawanti/ 13.1.02.02.0119 
Fakultas Ekonomi/ Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 
 

diberikan oleh satu pihak atau 

lebih kepada pihak lain yang 

memiliki hubungan dengan tujuan 

untuk dapat memberikan kepuasan 

kepada pihak kedua yang 

bersangkutan atas barang dan jasa 

yang diberikan. Pelayanan 

memiliki pengertian yaitu 

terdapatnya dua unsur atau 

kelompok orang dimana masing-

masing saling membutuhkan dan 

memiliki keterkaitan, oleh karena 

itu peranan dan fungsi yang 

melekat pada masing-masing 

unsur tersebut berbeda. 

         Kualitas pelayanan menurut 

Lovelock (2002:87) dalam buku 

Utami (2010:291) menyatakan 

bahwa kualitas layanan adalah 

persepektif konsumen dalam 

jangka panjang dan merupakan 

evaluasi kognitif dari transfer jasa. 

Menurut Tjiptono dan kawan 

(2008:67) kualitas layanan 

mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang 

menghasilkan manfaat (benefit) 

bagi pelanggan. 

          Berdasarkan pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa ada 

faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas layanan, yaitu jasa yang 

diharapkan dan jasa yang 

dirasakan. Apabila jasa yang 

dirasakan sesuai dengan jasa yang 

diharapkan, maka kualitas 

pelayanan tersebut akan 

dipersepsikan baik atau positif. 

Jika jasa yang dipersepsikan 

melebihi jasa yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas ideal. Demikian 

juga sebaliknya, apabila jasa yang 

dipersepsikan lebih jelek 

dibandingkan dengan jasa 

dipersepsikan negatif atau buruk. 

Maka baik tidaknya kualitas 

pelayanan tergantung pada 

kemampuannya penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan 

pelanggan secara konsisten. 

   Indikator Kualitas Pelayanan 

           Menurut Tjiptono(2008) : 

indikator kualitas layanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Bukti langsung 

b. Kehandalan 

c. Daya tanggap 

             

d. Jaminan 

e. Empati 

D. Kepuasan Pelanggan 

     Kepuasan pelanggan atau 

konsumen berhubungan dengan 

mutu dari produk yang ditawarkan 

oleh mereka. Kepuasaan 
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konsumen mempunyai tingkat 

masing-masing tergantung apa 

yang mereka proleh, Disini akan 

diuraikan beberapa definisi 

kepuasan menurut diantaranya 

menurut Kotler dan keller (2007 

hal 177) yang menyatakan bahwa : 

“Kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan 

kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (atau 

hasil) yang diharapkan”. Menurut 

Sunarto (2006, hal 17) “Kepuasan 

pelanggan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan 

antara persepsi/kesannya terhadap 

kinerja suatu produk dan harapan-

harapannya”. Menurut Yazid, 

(2005, hal 55) “Kepuasan adalah 

merupakan ketiadaan perbedaan 

antara harapan yang dimiliki dan 

unjuk kerjayang senyatanya”. 

          Sedangkan menurut Buttle 

(2004, hal 29) kepuasan pelanggan 

adalah respons berupa perasaan 

puas yang timbul karena 

pengalaman mengonsumsi suatu 

produk atau layanan, atau sebagian 

kecil dari pengalaman itu.Dengan 

mengkaji secara mendalam 

definisi dan pengertian dari 

pendapat para ilmuwan diatas 

dapat ditarik sebuah 

sintesa/konstruk  definisi tentang 

kepuasan pelanggan  sebagai 

perasaan senang atau tidak senang 

seorang konsumen setelah 

mengevaluasi kinerja suatu barang 

atau jasa dengan harapan-harapan 

yang disertakan pada waktu 

membeli atau menggunakan 

barang atau jasa tadi. Jadi dari sini 

kepuasan konsumen mencakup 

perbedaan antara harapan dan 

kinerja suatu barang/jasa. 

 

 

Indikator Kepuasan Pelanggan 

            Menurut Tjiptono (2004:101) 

atribut pembentuk kepuasan terdiri 

dari: 

a. Kesesuaian Harapan 

b. Minat Berkunjung Kembali 

c. Kesediaan Merekomendasikan 

 

III. METODE 

Berdasarkan variabel-variabel 

yang telah diteliti maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

casual reseach (riset kasual) 

merupakan salah satu yang tujuan 

utamanya adalah mencari hubungan 

sebab akibat. Menurut Riduwan 
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(2011:168) “riset kasual merupakan 

hubungan yang bersifat 

mempengaruhi antara dua variabel 

atau lebih. Sehingga akan mengetahui 

pengaruh persepsi harga, kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan.  

A. Tempat Penelitian 

         Dalam penelitian skripsi ini penulis 

melakukan penelitian pada Toko 

Bangunan Narotama tepatnya di Desa 

Nglaban RT.02 RW.03 Kecamatan 

Loceret, Kabupaten Nganjuk. Alasan 

peneliti memilih tempat tersebut 

adalah karena tempat ini selalu ramai 

pembeli dan juga sebuah usaha yang 

perkembangannya sangat cepat 

sehingga pada toko bangunan ini 

sudah berkembang di kota Nganjuk 

dan Warujayeng akan tetapi bukan 

lagi toko bangunan namun toko 

busana.  

B. Populasi 

          Populasi memiliki karakteristik 

yang dapat diukur secara statistik dan 

bukan sifat daripada individu-individu 

penyusunnya, dengan karakteristik 

sebagai berikut  kepadatan, laju 

perkembangan populasi, natalis dan 

mortalis, distribusi umur, potensi 

biotik, penyebaran dan bentuk 

pertumbuhan. Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi jumlahnya tak 

terbatas (infinite) atau tidak diketahui 

pasti jumlahnya dari seluruh 

pelanggan Toko Bangunan Narotama 

pada bulan Januari s/d Mei 2017. 

C. Sampel  

          Adapun penentuan jumlah sampel 

dalam penelitian ini dengan 

memberikan saran-saran tentang 

ukuran sampel untuk penelitian ini 

menurut Sugiyono (2016:91) Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah anggota 

sampel masing-masing variabel antara 

10-20. Sedangkan jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan 40 responden, seperti yang 

dijelaskan Sugiyono, jumlah sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel 

yang diteliti yaitu 4 variabel, maka 

jumlah anggota sampel adalah 10 x 4 

= 40. Dengan kriteria pengambilan 

sampel, pelanggan sebagai responden 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1) Melakukan pembelian di Toko 

Bangunan Narotama lebih dari dua 

kali. 

2) Kebanyakan laki-laki yang 

melakukan pembelian di Toko 

Bangunan Narotama. 

3) Pembeli biasanya berusia lebih dari 

17 tahun. 

D. Sumber Data 

1) Studi Wawancara (Interview 

Research) 
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        Dengan melakukukan wawancara 

bermaksud untuk wawancara yang 

lebih mendalam dengan 

memfokuskan pada persoalan-

persoalan yang akan diteliti agar 

peneliti dengan mudah langsung 

mendapatkan jawaban dari 

narasumber.  

2) Studi Kepustakaan (Library 

Research) 

        Studi kepustakaan, yaitu metode 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membaca buku-buku, 

artikel-artikel dan browsing 

internet, serta mencari jurnal 

maupun penelitian sebagai acuan 

penelitian terdahulu. 

3) Studi Lapangan (Field Reseach) 

          Dengan kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

E. Langkah-langkah Pengumpulan 

Data 

         Langkah yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan data 

kuesioner yang berati dalam penelitian 

ini menyebarkan angket kepada 

pelanggan dan angket tersebut berisi 

tentang pernyataan-pernyataan dari 

masing-masing variabel seperti 

persepsi harga, kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan dan juga loyalitas 

pelanggan. 

 

IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Analisis Data 

1) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

          Berdasarkan uji normalitas yang 

telah dilakukan menggunakan 

program SPSS pada penelitian ini 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10 

Grafik Normal Probability Plot 

        

          Berdasarkan gambar di atas 

diketahui bahwa pada gambar 

Normal Probability Plot 

menunjukkan bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal 

artinya produk tersebut memenuhi 

asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolineritas 

          Berdasarkan uji multikolineritas 

yang telah dilakukan diperoleh 
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hasil pada tabel 4.11 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.11 

Uji Multikolineritas  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

            Berdasarkan tabel 4.11 di atas, 

diketahui bahwa dalam produk 

regresi tidak terjadi multikolineritas 

atau korelasi yang sempurna antara 

variabel-variabel bebas. Kriteria 

tidak terjadi multikolineritas adalah 

nilai VIF persepsi harga, kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan lebih kecil dari 

10 dan nilai Tollerance lebih besar 

dari 0,1. 

c. Uji Heteroskedastisitas  

       Berdasarkan uji 

heteroskedastisitas yang telah 

dilakukan diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

 

Gambar 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

     

 Berdasarkan gambar di atas 

diketahui bahwa tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumber Y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas artinya tidak 

mempunyai standar deviasi atau 

penyimpangan data yang sama 

terhadap loyalitas pelanggan. 

d. Uji Autokolerasi 

       Berdasarkan uji autokolerasi 

yang telah dilakukan diperoleh 

hasil pada tabel 4.13 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.13 

Uji Autokolerasi 

Model Summary” 

Model Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 ,591 2,067 

 

 

      Dari hasil output pada tabel 

4.13 di atas , Durbin Watson test 

 

Model  

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant)   

  PERSEPSI 

HARGA 
,349 2,869 

  KUALITAS 

PELAYANAN 
,912 1,096 

  KEPUASAN 

PELANGGAN 
,368 2,716 
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yang dihasilkan adalah 2,067 ,nilai 

du nya 1,659 sehingga 4-du = 4- 

1,659 = 2,341 . Dengan demikian 

disimpulkan bahwa nilai du < dw < 

4-du atau 1,659 < 2,067, yang 

artinya tidak terjadi autokolerasi. 

2) Analisis Regresi Linier Berganda 

          Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel 

persepsi harga, kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan secara 

parsial maupun simultan.  Maka 

dapat dibuat persamaan regresi 

berganda sebagai berikut:  

          Y = 1,752 + (-0,206X1) + 0,581X2 + 0,154X3 

 

3) Koefisien Determinasi (R3) 

         Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar 

variabilitas variabel independen 

dalam menjelaskan variabel 

dependen yang ditunjukkan pada 

tabel 4.15 di bawah ini :  

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Determinasi 

 

 

         Berdasarkan tabel 4.15 diketahui 

nilai Adjust R Square adalah sebesar 

0,970. Hal ini menunjukkan besarnya 

pengaruh persepsi harga, kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan adalah 

sebesar 97%, berarti masih ada 

variabel lain yang mempengaruhi 

sebesar 3% akan tetapi variabel 

tersebut tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4) Uji Hipotesis 

a. Uji t (Uji pengaruh secara 

parsial / individu) 

     Uji t yaitu suatu uji untuk 

mengetahui signifikan pengaruh 

variabel bebas secara parsial atau 

individual terhadap variabel 

terikat. Berdasarkan uji t 

diketahui masing-masing variabel 

independent memiliki tingkat 

signifikan kurang dari 0,05.  

b. Uji F (Uji pengaruh secara 

simultan) 

     Berdasarkan uji F yang telah 

dilakukan diperoleh hasil pada 

tabel 4.17 sebagai berikut : 

Tabel 4.17 

Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model 

Sum 

of 

Squar

es Df 

Mean 

Squar

e F 

Sig

. 

1 Regr

essio

n 

439,8

29 
3 

146,6

10 

419

,84

3 

,00

0b 

Resi

dual 

12,57

1 
36 ,349   

Model Summary
b
 

Mo

del R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,986a ,972 ,970 ,591 2,067 
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Total 452,4

00 
39    

 

       Dari perhitungan tabel 4.17 di 

atas diketahui atas hasil 

perhitungan statistic menunjukkan 

nilai F hitung = 419,843 > F tabel = 

2,866 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05.  

5) Pembahasan 

       a. Variabel Persepsi Harga secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

         Penetapan harga yang baik 

dan kompetitif sangat diperlukan 

oleh setiap bisnis ritel yang ada. 

Semakin baik harga yang 

ditawarkan maka semakin menarik 

dan pelanggan berminat untuk 

melakukan pembelian. Dimana 

persepsi mempunyai pengaruh 

yang kuat bagi loyalitas 

pelanggan. Menurut Tjiptono 

(2008,468) indikator persepsi 

harga adalah harga terjangkau, 

perbandingan dengan pesaing dan 

kesesuaian produk dengan 

pesaing. Hasil pengujian hipotesis 

telah membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara persepsi harga 

dengan loyalitas pelanggan.  

             Pada penelitian di atas t 

hitung -4,341 > t tabel 1,684 

dengan tingkat signifikan 0,000 < 

0,05 maka menunjukkan bahwa 

harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Hasil pengujian ini 

sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Pradana (2014) yang menyatakan 

bahwa harga mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. 

            Dengan adanya harga yang 

lebih murah di banding toko 

bangunan lain yang ada di 

kecamatan Loceret Nganjuk dan 

sesuai dengan kualitas produk, 

maka hal tersebut dapat menjadi 

pertimbangan konsumen dalam 

loyalitas pelanggan pada Toko 

Bangunan Narotama di Nganjuk.  

 b. Variabel Kualitas Pelayanan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

          Kualitas pelayanan yang baik 

sangat diperlukan oleh setiap 

pelanggan. Semakin baik 

pelayanannya maka semakin 

menarik dan pelanggan berminat 

untuk melakukan pembelian. Dari 

beberapa faktor pada loyalitas 

pelanggan menunjukkan dalam 

membentuk loyalitas pelanggan 

yang didasari perspektif sikap dan 

perilaku dan juga memiliki 
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hubungan yang positif. Menurut 

Tjiptono (2008,69) indikator 

kualitas pelayanan adalah bukti 

langsung, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati. Hasil 

pengujian hipotesis telah 

membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara kualitas pelayanan 

dengan loyalitas pelanggan. 

                Pada penelitian di atas t 

hitung 32,434 > t tabel 1,684 

dengan tingkat signifikan 0,000< 

0,05 maka menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Sehingga penelitian ini 

sesuai dengan teori Kottler 

(2008:85) “Pelayanan merupakan 

setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan 

apapun“ . 

               Dengan adanya kualitas 

pelayanan yang ramah dan sopan di 

banding toko bangunan lain yang 

ada di kecamatan Loceret Nganjuk 

dan sesuai dengan yang diinginkan 

pelanggan yang loyal, maka hal 

tersebut dapat menjadi 

pertimbangan konsumen dalam 

loyalitas pelanggan pada Toko 

Bangunan Narotama di Nganjuk. 

c. Variabel Kepuasan Pelanggan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

         Kepuasan pelanggan yang 

sangat diperlukan oleh setiap para 

pelanggan. Semakin pelayanannya 

maka semakin memuaskan 

pelanggan untuk melakukan 

pembelian di toko tersebut. Pada 

salah satu kondisi yang loyal 

adalah pelanggan yang benar-benar 

merasa puas. Menurut Tjiptono 

(2008,468) indikator kepuasan 

pelanggan adalah kesuaian harapan, 

minat berkunjung kembali dan 

kesediaan merekomendasikan. 

Hasil pengujian hipotesis telah 

membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara kepuasan 

pelanggan dengan loyalitas 

pelanggan. 

                Pada penelitian di atas t 

hitung 3,473 > t tabel 1,684 dengan 

tingkat di atas nilai signifikan 

sebesar 0,001 tersebut jauh lebih 

kecil dari nilai α (batas nilai 

kesalahan) yang telah ditentukan 

yakni sebesar 0,05 maka 

menunjukkan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh secara 
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signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Sehingga penelitian ini 

sesuai dengan teori Kottler dan 

Keller (2009:14) menyatakan 

bahwa nilai pelanggan merupakan 

kombinasi kualitas, pelayanan, 

harga dari suatu penawaran produk.  

              Dengan adanya kepuasan 

pelanggan di banding toko 

bangunan lain yang ada di 

kecamatan Loceret Nganjuk dan 

sesuai dengan puasnya pelanggan 

dengan produk yang diberikan, 

maka hal tersebut dapat menjadi 

pertimbangan konsumen dalam 

loyalitas pelanggan pada Toko 

Bangunan Narotama di Nganjuk. 

d. Pengaruh Persepsi Harga, 

Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Pelanggan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

           Dengan persepsi harga, 

kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan 

produk jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang mampu 

memenuhi dan atau melebihi 

harapan pelanggan. Dimana 

persepsi harga, kualitas pelayanan 

dan kepuasan mempunyai pengaruh 

yang positif pada loyalitas 

pelanggan. Perusahaan menetapkan 

harga karena berbagai 

pertimbangan, namun ada baiknya 

jika dalam penetapan harga tersebut 

disesuaikan juga dengan nilai, 

manfaat dan kualitas produk 

(Martono, 2014: 688). Hasil 

pengujian hipotesis telah 

membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara persepsi harga, 

kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan dengan loyalitas 

pelanggan. 

            Berdasarkan hasil uji Anova 

atau F pada tabel 4.17 didapatkan F 

hitung sebesar 419,843 dengan 

tingkat signifikan 0,000. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dalam harga 

yang ditentukan dalam proses 

pembeli akan membantu konsumen 

dalam memutuskan pembelian 

produk tersebut. Dana pada 

hipotesis 3 menunjukkan adanya 

pengaruh yang positif dan 

signifikan pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dalam 

pelayanan yang ditentukan dalam 

proses pembelian akan membantu 

konsumen dalam memutuskan 

pembelian produk tersebut.  

          Dengan adanya  harga yang 

murah, pelayanan yang baik dan 

juga kepuasan pelanggan di 
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banding toko bangunan lain yang 

ada di kecamatan Loceret Nganjuk 

dan sesuai dengan kualitas produk 

yang berkualitas, maka hal tersebut 

dapat menjadi pertimbangan 

konsumen dalam loyalitas 

pelanggan pada Toko Bangunan 

Narotama di Nganjuk. 

6) Simpulan 

        Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan maka, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a) Persepsi harga memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Toko Bangunan 

Narotama Nganjuk. 

b) Kualitas pelayanan memilki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toko Bangunan Narotama 

Nganjuk. 

c) Kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toko Bangunan Narotama 

Nganjuk. 

d) Persepsi harga, kualitas pelayanan 

dan kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan pada 

Toko Bangunan Narotama 

Nganjuk. 
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