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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi perkembangan bisnis ritel yang meningkat sangat pesat di kediri. 

Masyarakat semakin pintar dalam memilih tempat berbelanja terutama di pasar modern.Persaingan 

yang semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah keragaman produk, berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen “Trimitra Mart” Kediri? (2) Apakah Atmosfer toko berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen “Trimitra Mart” Kediri? (3) Apakah lokasi, berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen “Trimitra Mart” Kediri? (4) Apakah keragaman produk, 

atmosfer toko dan lokasi, berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen “Trimitra Mart” 

Kediri? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik kausal. Populasi pada 

penelitian ini adalah konsumen yang melakukan pembelian di Trimitra Mart yang bersifat infinite, 

sehingga tidak dapat dipastikan jumlahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

linier berganda dengan sofware SPSS for windows versi 23. Hasil penelitian dapat disimpulkan  

bahwa: (1) keragaman produk secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen dengan nilai t-hitung 3.454 > 2,028 dan nilai sig. 0,001 < 0,05. (2) atmosfer toko secara 

parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai t-hitung 5.757 > 
2,028 dan nilai sig. 0,000 < 0,05 (3) lokasi secara parsial (individu) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dengan nilai t-hitung 4.247 > 2,028. (4) keragaman produk, atmosfer toko dan 

lokasi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan 

nilai F-hitung 39.893 >2,866 nilai sig. 0,000 < 0,05.   

 
 

Kata Kunci  : Keragaman Produk, Atmosfer Toko, Lokasi, dan Kepuasan Konsumen 
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I. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan bisnis ritel di 

Indonesia semakin pesat khususnya 

di daerah Kediri. Berbagi jenis ritel 

mulai dari toko, minimarket, 

swalayan dan masih banyak ritel lain 

yang berdiri di Kediri saat ini. 

Pergeseran pola perilaku konsumen 

menunjukan bahwa aktifitas belanja 

konsumen tidak hanya dalam upaya 

untuk memenuhi kebutuhan akan 

barang-barang keperluan sehari-hari, 

namun lebih mengarah pada 

terpenuhinya kebutuhan untuk 

berkreasi. Kondisi inilah yang 

mendorong bisnis ritel harus peka 

menanggapi kebutuhan konsumen 

yang belum terpenuhi, jika mereka 

ingin tetap bertahan hidup dalam 

lingkungan persaingan bisnis ritel 

yang semakin ketat.  

Berbagai cara dilakukan 

pengusaha ritel untuk tetap bisa 

bersaing dengan peritel lain. 

Pemilihan srategi pemasaran harus 

diperhatikan, mengingat pentingnya 

strategi tersebut untuk meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaan. Hal 

tersebut dapat tercapai apabila 

konsumen merasa puas dengan 

produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan, dengan membuat 

konsumen merasa puas dapat 

menciptakan nilai positif bagi 

perusahaan. sebuah perusahaan. 

Kepuasan konsumen merupakan alat 

bersaing yang sangat efektif, karena 

kepuasan dipandang sebagai salah 

satu dimensi kinerja pasar. Menurut 

Kotler (2008:177), “kepuasan 

konsumen” adalah “perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang diperkirakan 

terhadap kinerja (atau hasil) yang 

diharapkan”. Terjadinya kepuasan 

konsumen karena kebutuhan akan 

berbelanja terpenuhi. 

Perusahaan harus membuat 

keputusan yang tepat mengenai 

produk yang dijual, dengan adanya 

macam-macam produk dalam arti 

produk lengkap mulai dari kualitas, 

ukuran, merek serta ketersediaan 

produk akan memudahkan konsumen 

dalam membeli barang yang di 

inginkan. Menurut Kotler (2007:75), 

“Keragaman produk” adalah 

“kumpulan keseluruhan produk dan 

barang yang ditawarkan penjual 
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tertentu kepada pembeli”. Dengan 

adanya keragaman produk yang 

disediakan, akan mampu menarik 

konsumen lebih luas. 

Atmosfer toko juga 

merupakan strategi dalam 

memuaskan konsumen, karena 

kebanyakan konsumen lebih memilih 

suasana toko yang bersih, rapi dan 

nyaman saat berada di dalam toko. 

Menurut Utami (2010: 279), 

“atmosfer toko (store atmosphere)” 

adalah rancangan lingkungan melalui 

komunikasi visual, pencahayaan, 

warna, musik, dan wangi-wangian 

untuk merancang respon emosional 

dan perseptual konsumen dan untuk 

mempengaruhi konsumen dalam 

membeli barang”. 

Lokasi untuk mendirikan 

sebuah usaha harus terletak di 

keramaian serta mudah dijangkau 

oleh konsumen. Menurut Utami 

(2012:89), “Lokasi” merupakan 

“struktur fisik dari sebuah usaha 

yang merupakan komponen utama 

yang terlihat dalam membentuk 

kesan sebuah usaha yang dilakukan 

perusahaan dalam melakukan 

penempatan usahanya dan kegiatan 

dalam menyediakan saluran 

pelayanan yang dibutuhkan oleh 

konsumen”. dengan Lokasi yang 

strategis dan mudah dijangkau akan 

membuat konsumen merasa puas 

untuk berbelanja. 

Trimitra Mart merupakan 

salah satu toko ritel yang ada di 

Kediri. Selain Trimitra Mart Kediri, 

masih ada banyak usaha ritel lainnya 

yang sudah lama berdiri ataupun 

baru saja berdiri yang mengalami 

perkembangan cukup pesat. Trimitra 

Mart menjual berbagai macam 

kebutuhan pokok, obat-obatan, 

kosmetik, peralatan rumah tangga, 

makanan ringan, alat tulis kantor, 

dan masih banyak lagi. Adapun 

fenomena yang ada di Trimitra Mart 

Kediri yang berkaitan dengan 

penelitian ini berupa keragaman 

produk yang disedikan oleh 

perusahaan bisa dikatakan lengkap 

tetapi dilihat dari segi merek yang 

yang dipasarkan tidak begitu banyak, 

selain itu suasana toko yang kurang 

nyaman dikarenakan toko yang tidak 

begitu luas membuat Lorong antar 

rak barang menjadi saling berdekatan 

membuat kesan toko menjadi 
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semakin sempit. Lokasi merupakan 

hal penting dalam bisnis ini, lokasi 

Trimitra Mart Kediri memang sangat 

strategis dan mudah dijangkau oleh 

konsumen, tetapi satu hal yang 

membuat konsumen merasa tidak 

puas karena tempat parkir yang 

disediakan tidak begitu luas. 

Dari latar belakang diatas 

penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai kepuasan konsumen di 

Trimitra Mart dengan judul 

“Pengaruh Keragaman Produk, 

Atmosfer Toko dan Lokasi 

terhadap Kepuasan Konsumen 

Trimitra Mart Kediri”. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh 

keragaman produk secara 

signifikan  terhadap kepuasan 

konsumen Trimitra Mart Kediri. 

2. Untuk menganalisis pengaruh 

atmosfer toko secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen 

Trimitra Mart Kediri. 

3. Untuk menganalisis pengaruh 

lokasi secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen Trimitra 

Mart Kediri. 

4. Untuk menganalisis pengaruh 

keragaman produk, atmosfer 

toko, dan lokasi secara 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Trimitra Mart Kediri. 

 

II. METODE 

Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2016: 8) Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat 

postivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengambilan sampel 

umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kausal. Menurut 

Sugiyono (2016: 37), teknik kausal 

adalah teknik yang dilakukan untuk 

mengetahui hubungan yang bersifat 

sebab akibat diantara variabel bebas 

dan variabel terikat. 
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Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016: 80), 

“Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Dalam penelitian 

ini populasi yang digunakan adalah 

konsumen yang melakukan 

pembelian di Trimitra Mart Kediri. 

Menurut Sugiyono (2016: 81), 

Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan teknik sampling 

insendental. Menurut Sugiyono 

(2015:85), Sampling Insendental 

adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja (konsumen) yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber 

data. Dalam penelitian ini sampel 

yang digunakan berjumlah 40. 

Instrumen Penelitian dan Teknik 

Pengumpulan Data  

Instrumen dalam penelitian ini 

menggunakan angket atau 

kuesioner. yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi beberapa 

pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk 

dijawabnya. 

Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 

cara wawancara, angket, observasi, 

studi kepustakaan, dokumentasi. 

Dari hasil pengujian validitas 

dan reliabilitas berdasarkan 

kuesioner/ angket yang disebar 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel  

Hasil Uji Validitas 

 

Dari hasil uji validitas dapat 

dilihat bahwa semua variabel 
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mempunyai nilai hitung lebih besar 

dari r tabel. 

Tabel  

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Dari hasil uji validitas dapat 

dilihat bahwa semua variabel 

mempunyai nilai hitung lebih besar 

dari r tabel. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan 

untuk menguji variabel 

dependen dan variabel 

independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak.  

 

Gambar Uji Normalitas 

 

Berdasarkan gambar di 

atas dapat diketahui bahwa data 

menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal. Oleh karena itu 

dapat dinyatakan bahwa dalam 

variabel - variabel ini 

berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikoleniaritas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi diantara 

variabel bebas. Bila nilai VIF < 

10 dan nilai toleransinya diatas 

0,1 atau 10% maka dapat 

disimpulkan bahwa model 

regresi tersebut tidak terjadi 

multikolinieritas.  

Tabel  

Hasil Uji Multikolinieritas 
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Berdasarkan tabel diatas 

dapat dilihat bahwa model 

regresi tidak mengalami 

gangguan multikolinieritas. Hal 

ini menunjukkan nilai VIF semua 

variabel bebas lebih kecil dari 10 

sedangkan nilai toleransi semua 

variabel bebas lebih dari 0,1 atau 

10%.  

Uji Heteroskedastisitas  

Digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas 

yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi.  

Hasil Uji Heteroskedastisitas: 

 

Gambar Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan gambar diatas 

dapat dilihat bahwa tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka dapat 

dikatakan bahwa model regresi ini 

tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Uji Autokolerasi digunakan 

untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi yaitu korelasi 

yang terjadi antara residual pada 

satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain pada model 

regresi. Berikut ini tabel Uji 

Autokolerasi  yang dihasilan dalam 

penelitian: 

Tabel  

Hasil Uji Autokerelasi 

 

Berdasarkan tabel diatas, 

dapat dilihat bahwa nilai Durbin 

Watson (DW Test) sebesar 2.117. 

Nilai tersebut akan dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan 

menggunakan nilai signifikansi 

5%, jumlah sampel 40 (n) dan 

jumlah variabel independen 3 

(k=3), maka ditabel durbin 

watson akan didapatkan batas 
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atas (du) 1,659, sehingga 4 – du 

= 4-1,659 = 2,341. Dengan 

demikian diketahui nilai Durbin 

Watson terletak antara du s/d 4 - 

du, yaitu 1,659 < 2,117 < 2,341 

sehingga dapat dinyatakan bahwa 

persamaan regresi tersebut tidak 

terdapat gejala autokorelasi dan 

uji asumsi klasik telah terpenuhi.  

Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Analisis ini digunakan 

untuk memperoleh gambaran 

yang menyeluruh mengenai 

pengaruh keragaman produk 

(X1), atmosfer toko (X2), lokasi 

(X3) terhadap kepuasan 

konsumen (Y).  

Tabel 

Analisis linear berganda 

 
Berdasarkan hasil 

perhitungan tabel diatas, maka 

persamaan regresi disusun 

sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

= 1,608 + 225X1 + 291 

X2 + 417 X 3 

1.Konstanta (a) = 1,608 

artinya apabila veriabel 

keragaman produk (X1), 

atmosfer toko (X2) dan lokasi 

(X3) diasumsikan tidak 

memiliki pengaruh sama 

sekali (= 0) maka kepuasan 

konsumen (Y) memiliki nilai 

sebesar 1,608.  

2.Variabel keragaman produk 

(X1) memiliki koefisien 

sebesar 0,225. Artinya setiap 

peningkatan satu variabel 

lokasi akan menurunkan 

kepuasan konsumen sebesar 

0,225 jika variabel yang lain 

tetap. 

3.Variabel atmosfer toko (X2) 

memiliki koefisien sebesar 

0,291. Artinya setiap 

peningkatan satu variabel 

lokasi akan menurunkan 

kepuasan konsumen sebesar 

0,291 jika variabel yang lain 

tetap. 

4.Variabel lokasi (X3) memiliki 

koefisien sebesar 0, 417. 

Artinya setiap peningkatan 
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satu variabel lokasi akan 

menurunkan kepuasan 

konsumen sebesar 0, 417 jika 

variabel yang lain tetap. 

Analisis Koefisien determinasi 

(R2) 

Koefisien determinasi 

merupakan salah satu alat yang 

dapat digunakan untuk melihat 

besarnya persentase pengaruh 

semua variabel independen 

terhadap variabel dependen, 

dapat diketahui seberapa baik 

model persamaan regresi yang 

digunakan. Berikut ini tabel 

koefisien determinasi yang 

dihasilan dalam penelitian: 

Tabel 3.4 

Koefisien Determinasi 

 

Berdasarkan tabel 3.4, 

dapat diketahui nilai adjusted r 

square adalah sebesar 0,895. 

Hal ini menunjukkan besarnya 

pengaruh keragaman produk, 

atmosfer toko dan lokasi 

terhadap kepuasan konsumen 

adalah sebesar 89,5%, berarti 

masih ada variabel lain yang 

mempengaruhi kepuasan 

konsumen sebesar 10,5%, akan 

tetapi variabel tersebut tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Uji t 

Uji t yaitu suatu uji untuk 

mengetahui signifikan pengaruh 

variabel secara parsial atau 

individual terhadap variabel 

terikat.  

Tabel  

Hasil Uji t (Parsial) 

 

Berdasarkan tabel diatas, 

dapat dilihat bahwa:  

a) Keragaman Produk (X1) : 

Nilai t hitung = 3.496 > t 

tabel = 2,028 atau nilai sig = 

0,001 < 0,05 artinya 

keragaman produk (X1) 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen (Y). 
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b) Atmosfer Toko  (X2) : Nilai 

t hitung = 5.734 > t tabel = 

2,028  atau nilai sig = 0,000 

< 0,05 artinya atmosfer toko 

(X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen (Y). 

c)  Lokasi (X3) : Nilai t hitung = 

2.834 > t tabel = 2,028    

atau nilai sig = 0,007 < 0,05 

artinya lokasi (X3) secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen (Y). 

Uji F 

Uji F menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel 

dependen. Untuk menarik 

simultan terhadap variabel 

dependen (Y) adalah dengan 

membandingkan nilai F hitung 

dengan F tabel.  

 

 

 

 

 

Tabel  

Hasil Uji F 

 

Berdasarkan tabel diatas , 

dapat dilihat bahwa nilai Fhitung  

> Ftabel dengan nilai 111,977 > 

2,866 dan nilai signifikan 0,000 

< 0,05, artinya H0 ditolak. Jadi , 

keragaman produk, atmosfer 

toko dan lokasi secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

IV. Pembahasan 

1.Pengaruh Keragaman Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Hasil Penelitian mendukung 

hipotesis yang pertama (H1) yaitu 

keragaman produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. hal ini ditunjukkan 

dari hasil penelitian dan pengujian 

hipotesis diperoleh nilai thitung  > 

ttabel dengan nilai 3,496 > 2,028 

dan nilai signifikan 0,001 tersebut 

< 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini H1 
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diteima dan H0 ditolak. Jadi, 

keragaman produk secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.  

2.Pengaruh Atmosfer Toko 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Hasil Penelitian mendukung 

hipotesis yang pertama (H2) yaitu 

atmosfer toko berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. hal ini ditunjukkan 

dari hasil penelitian dan pengujian 

hipotesis diperoleh nilai thitung  > 

ttabel dengan nilai 5,734 > 2,028 

dan nilai signifikan 0,000 tersebut 

< 0,05 yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini H2 

diteima dan H0 ditolak. Jadi, 

atmosfer toko secara parsial 

berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

3.pengaruh Lokasi Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Hasil Penelitian mendukung 

hipotesis yang pertama (H3) yaitu 

lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. hal 

ini ditunjukkan dari hasil 

penelitian dan pengujian hipotesis 

diperoleh nilai thitung  > ttabel dengan 

nilai 2,834 > 2,028 dan nilai 

signifikan 0,007 tersebut < 0,05 

yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini H3 diteima 

dan H0 ditolak. Jadi, lokasi secara 

parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

Kesimpulan  

1. Ada pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara 

keragaman produk terhadap 

kepuasan konsumen Trimitra 

Mart Kediri. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara atmosfer 

toko terhadap kepuasan 

konsumen Trimitra Mart 

Kediri. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara lokasi 

terhadap kepuasan konsumen 

Trimitra Mart Kediri. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

secara simultan antara 

keragaman produk, atmosfer 

toko dan lokasi terhadap 

kepuasan konsumen Trimitra 

Mart Kediri. 
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