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ABSTRAK 
 

Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya kebutuhan hijab yang semakin efisien 

banyak pelaku usaha yang membuka peluang bisnis hijab. Sehingga para pelaku usaha kini berlomba-

lomba dalam memikirkan cara untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Persaingan yang ketat antar 

toko hijab dialami oleh toko “Mahkota” yang berada di daerah Gading Mangu Jombang. Sehingga 

dengan keadaan ini toko “Mahkota” dituntut untuk lebih meningkatkan kreatifitas dan inovasinya agar 

bisa bertahan dalam persaingan bisnis hijab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh secara parsial keragaman 

produk, citra merek dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada pembelian hijab di toko 

“Mahkota” Gading Mangu Jombang. (2) Pengaruh signifikan secara simultan keragaman produk, citra 

merek dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada pembelian hijab di toko “Mahkota” 

Gading Mangu Jombang.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian ini adalah adalah 

deskriptif atau survey. Sampel dalam penelitian ini yang diambil berjumlah 40 orang yang diambil 

secara random sampling. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda, uji-t, uj-f, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 

23 for Windows. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : (1) Secara parsial keragaman produk, citra 

merek, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada pembelian 

hijab di toko “Mahkota” Gading Mangu Jombang (2) Secara simultan keragaman produk, citra merek, 

dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada pembelian hijab di toko 

“Mahkota” Gading Mangu Jombang. Implikasi dalam penelitian ini yaitu keragaman produk, citra 

merek, dan kualitas pelayanan yang sesuai merupakan sebuah kegiatan yang saling berhubungan untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen, jika kegiatan tersebut dilakukan dengan baik maka akan 

menimbulkan dampak yang baik bagi karyawan di toko tersebut. Saran untuk Toko Hijab Mahkota 

untuk menambah beberapa model hijab, meningkatkan citra merek yang positif dibenak masyarakat, 

karyawan diharapkan selalu memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang produk 

hijab yang dijual.  

 

Kata Kunci: keragaman produk, citra merek, kualias pelayanan, kepuasan konsumen. 
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I. LATAR BELAKANG MASALAH 

Penggunaan hijab di Indonesia kini 

sudah menjadi trend dan gaya hidup, seiring 

dengan berkembangnya komunitas-

komunitas hijab yang mewabah. Gaya 

berbusana muslim dengan padu-padan hijab 

yang beraneka gaya, memiliki poin rating 

yang tinggi di pasar Indonesia. Saat ini 

muslimah dimanjakan dengan banyaknya 

pakaian muslim maupun hijab yang 

bervariasi. Seiring berkembangnya 

kebutuhan hijab yang semakin efisien 

banyak pelaku usaha yang membuka 

peluang bisnis hijab. Sehingga para pelaku 

usaha kini berlomba-lomba dalam 

memikirkan cara untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen. 

Banyak hal yang bisa dilakukan 

pelaku usaha untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen. Menurut Sangadji dan Sopiah 

(2013:180-181) kepuasan konsumen 

merupakan perasaan senang atau kecewa 

yang muncul setelah membandingkan 

persepsi atau kesan dengan kinerja suatu 

produk atau harapan-harapannya. Pada 

dasarnya untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen para pelaku usaha harus 

memikirkan apa yang menjadi kebutuhan 

dan keinginan konsumen sehingga 

konsumen memutuskan untuk melakukan 

pembelian produk mereka.  

Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam 

pembelian suatu produk, salah satu yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah 

keragaman produk. Menurut Kotler dan 

Keller (2009 : 16) keragaman produk adalah 

kumpulan seluruh produk dan barang yang 

ditawarkan penjual tertentu kepada 

pembeli. Produk-produk yang dipasarkan 

meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, 

acara-acara, orang, tempat, properti, 

organisasi, dan gagasan. Semakin banyak 

keragaman produk yang tersedia maka 

konsumen akan lebih mudah menentukan 

pilihan sebuah produk.  

Faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen dalam pembelian adalah citra 

merek. Menurut Simamora (2014:327) citra 

merek adalah seperangkat asosiasi unik 

yang ingin diciptakan atau dipelihara oleh 

konsumen. Hal ini menyangkut bagaimana 

seorang konsumen menggambarkan apa 

yang mereka pikirkan mengenai sebuah 

merek dan apa yang mereka rasakan 

mengenai merek tersebut ketika mereka 

memikirkannya. Misalnya konsumen 

cenderung memilih merek yang sudah 

dikenal, karena mereka percaya bahwa 

produk tersebut aman dan nyaman untuk 

digunakan.  

Selain keragaman produk dan citra 

merek faktor lain yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen adalah kualitas 

pelayanan. Menurut Tjiptono (2011:183) 

kualitas pelayanan adalah upaya 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya 

dalam mengimbangi harapan konsumen. 

Kualitas pelayanan suatu hal yang penting  

dalam sebuah usaha, karena kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan jika jasa yang diterima 

konsumen sesuai dengan yang mereka 

harapkan.  

Alasan peneliti melakukan penelitian 

pada toko “Mahkota”, karena usaha 

penjualan hijab sejak dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2016 mengalami 

persaingan yang ketat antar toko hijab yang 

berada di daerah Gading Mangu Jombang. 

Namun konsumen banyak yang memilih 

untuk membeli hijab di toko “ Mahkota”. 

Bahkan penjualan hijab di toko “Mahkota” 

dari tahun 2010 hingga tahun 2016 

meningkat. 

Dari uraian diatas, peneliti ingin 

mengetahui dan menganalisis bagaimana 

cara meningkatkan kepuasan konsumen 

pembelian hijab melalui keragaman produk, 

citra merek, dan kualitas pelayanan pada 

toko “Mahkota”. Toko “Mahkota” sendiri 

adalah salah satu toko yang berkecimpung 

dalam dunia fashion hijab. Ada banyak 

jenis hijab yang dijual di toko tersebut 

dengan kualitas yang bersaing dibanding 

toko lain. Selain itu dilihat dari keragaman 

produk, konsumen akan lebih mudah untuk 

memilih produk mana yang akan dibeli 

sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam 

persaingannya sendiri toko “Mahkota” 

harus memikirkan bagaimana cara 

meningkatkan kepuasan konsumen agar 

bisnisnya dapat bertahan dan meningkat 

dibanding toko lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk 

meneliti kepuasan konsumen dengan judul 

“Pengaruh Keragaman Produk, Citra 

Merek, dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Kepuasan Konsumen pada Pembelian 

Hijab di Toko “Mahkota” Gading 

Mangu Jombang”. 

 

II. METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:11) 

mengemukakan pendekatan kuantitatif 

adalah data penelitian berupa angka-angka 

dan analisis menggunakan statistik. Teknik 

penelitian berkaitan dengan tujuan 

penelitian yaitu menggunakan variabel 

yang sesungguhnya mempengaruhi variabel 

terikat. Namun demikian, data yang 

diperlukan dalam penelitian ini belum 

bersedia sehingga masih perlu menyusun 

instrumen pengumpulan data secara 

struktural dan formal. Atas dasar kriteria 

ini, maka teknik penelitian yang sesuai 

adalah deskriptif atau survey.  

 

| |2| | 
 

Simki-Economic Vol. 01 No. 03 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

VIGA AMALIA | 13.1.02.02.0254 
FE - MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Toko Mahkota Gading yang 

berlokasi di Jalan Gading Mangu, 

Gadingmangu, Perak, Kabupaten 

Jombang.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian berlangsung 

selama kurang lebih 4 bulan, mulai 

bulan Maret sampai dengan bulan 

Juni 2017. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono 

(2016:119) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas 

subyek/obyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  Karena jumlahnya 

banyak, maka dilakukan 

pengambilan sampel. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang berkunjung ke toko 

Mahkota Gading Mangu Jombang, 

selama bulan April sampai dengan 

Mei 2017 dan tidak dapat dipastikan 

jumlahnya. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono 

(2016:120) sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan Purposive 

Sampling. Jumlah anggota sampel 

yang diambil berjumlah 40 

responden dan populasi yang 

dijadikan sampel adalah konsumen 

yang kebetulan ditemui pada saat 

melakukan pembelian hijab di toko 

Mahkota Gading Mangu Jombang. 

 

D. Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2016:136) skala 

Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Untuk keperluan 

analisis kuantitatif, instrumen ini akan 

dibuat dalam bentuk checklist (√) dan 

peneliti akan memberi skor pada setiap 

jawaban responden terhadap setiap 

indikator. 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2016:52) 

uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner 

dinyatakan valid jika pada 

kuesinoer mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut.  
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2. Uji Reabilitas 

Menurut Ghozali (2016:47) uji 

reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

1) Analisis Grafik 

 

 

  

 

 
 

 

 

Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

Sumber:Output SPSS Dari Data Primer Yang Telah 

Diolah 

Dapat dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan 

gambar tersebut sudah memenuhi dasar 

kepuasan konsumen, bahwa data memiliki 

puncak tepat di tengah-tengah titik nol 

membagi 2 sama besar dan tidak 

memenceng ke kanan maupun ke kiri, maka 

model rgresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

Gambar 2 

Hasil Uji Normalitas Grafik normal probability plot 

Sumber:Output SPSS Dari Data Primer Yang Telah 

Diolah 
 

      Hasil kurva normal probability plot 

memperlihatkan bahwa titik–titik pada grafik 

berhimpit dan mengikuti garis diagonalnya, 

sehingga dapat disimpulkan model regresi 

berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant)   

Keragaman 

Produk 

,718 1,392 

Citra Merek ,874 1,145 

Kualitas 

Pelayanan 

,662 1,510 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

   Sumber : Output SPSS data primer yang diolah  

(2017) 

 

Dari tabel di atas terlihat semua 

variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 atau 10% dan nilai VIF kurang 

dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi adanya penyimpangan asumsi klasik 

multikolinieritas antar variabel bebas. 
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c. Uji Autokorelasi 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber:Output SPSS dari data primer yang telah 

diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai DW 

hitung lebih besar dari (du) = 1,659 dan 

kurang dari 4 – 1,659 (4-du) = 2,311 atau 

dapat dilihat pada Tabel 4.10 yang 

menunjukkan du < d < 4 – du atau 

1,659<2,002< 2,311, sehingga model 

regresi tersebut sudah bebas dari masalah 

autokorelasi. Hal ini berarti ada korelasi 

antara kasalahan penganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 3 

Grafik Scaterplots 
Sumber : Output SPSS data primer yang diolah 

(2017) 

Pada grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 

nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

 

e. Analisis Regresi Linear Berganda  

Tabel 3 
Hasil Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardize

d Coefficients 

B Std. 

Error 

1 

(Constant) 3,629 3,061 

Keragaman Produk ,223 ,105 

Citra Merek ,185 ,088 

Kualitas Pelayanan ,207 ,074 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber: Output SPSS dari data primer yang telah 

diolah 

Berdasarkan perhitungan pada tabel 

atas, maka dapat dinotasikan dengan 

persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = 6,372+ 0,387 X1+ 0,431 X2 + 0,041 X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 2,70717 2,002 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, 

Keragaman Produk, Citra Merek 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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f. Pengujian Hipotesis 

1) Uji t 

Tabel 4 

Hasil Uji t 

Sumber: Output SPSS dari data primer yang telah 

diolah 

H1 : Diperoleh nilai signifikan 

variabel keragaman produk 

adalah 0,041. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel 

keragaman produk 0,041 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima, keragaman produk 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

H2: Diperoleh nilai signifikan 

variabel citra merek adalah 

0,043. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel citra merek 0,043 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah citra merek 

secara parsial berpengaruh 

signifikan  terhadap kepuasan 

konsumen. 

H3:  Diperoleh nilai signifikan 

variabel kualitas pelayanan 

adalah 0,008. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel kualitas 

pelayanan 0,008<0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil dari pengujian 

parsial ini adalah kualitas 

pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan  terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

2) Uji F 

Tabel 5 

Hasil Uji F (Simultan) 
ANOVAa 

Model F Sig. 

1 

Regression 13,442 ,000b 

Residual   

Total   

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber:Output SPSS dari data primer yang telah 

diolah  

Diperoleh nilai signifikan adalah 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji F variabel keragaman produk, 

citra merek, kualitas pelayanan 0,000 < 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Coefficientsa 

Model Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Beta 

1 

(Constant)  1,186 ,244 

Keragaman 

Produk 

,286 2,117 ,041 

Citra Merek ,258 2,103 ,043 

Kualitas 

Pelayanan 

,395 2,808 ,008 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Hasil dari pengujian simultan ini adalah 

keragaman produk, citra merek, kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan  terhadap 

kepuasan konsumen. 

 

g. Koefisien Determinasi 

Tabel 6 

Hasil Uji Determinasi 

Sumber: Output SPSS dari data primer yang telah 

diolah 

Diperoleh nilai Adjusted R Square  

sebesar 0,489. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa adalah keragaman 

produk, citra merek, kualitas pelayanan 

dapat menjelaskan kepuasan konsumen 

sebesar 48,9% dan sisanya yaitu 51,1% 

dijelaskan variabel lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

 

       

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh keragaman produk 

terhadap kepuasan konsumen 

Hasil Pengujian hipotesis (H1) telah 

membuktikan bahwa  terdapat pengaruh 

antara keragaman produk terhadap 

kepuasan konsumen. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung > t tabel sebesar 

2,117>1,688 dengan taraf signifikasi 

hasil sebesar 0,041<0,05, yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini Ho 

ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

menggunakan uji multikolienearitas 

Tolerance dari Keragaman produk 

sebesar 0,718 yang lebih besar dari 0,10 

dan nilai VIF sebesar 1,392 yang lebih 

kecil dari 10, sehingga demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolienieritas. Hal ini berarti antar 

variabel independen tidak terjadi 

korelasi. 

Pengujian membuktikan bahwa 

keragaman produk secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di toko Mahkota 

Gading Mangu Jombang. Hal tersebut 

sesuai dengan teori menurut Kotler 

(2009:16) semakin beragaman produk 

yang ditawarkan pada konsumen 

semakin besar pula kepuasan konsumen 

dalam pembelian produk. 

 

2. Pengaruh citra merek teradap 

kepuasan konsumen 

Hasil pengujian hipotesis (H2) 

telah membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara citra merek terhadap 

kepuasan  konsumen. Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung > t tabel sebesar 

2,103>1,688 dengan taraf signifikasi 

hasil sebesar 0,043<0,05 yang berarti 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 ,727a ,528 ,489 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, 

Citra Merek, Keragaman Produk 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

di atas membuktikan bahwa citra 

merek secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan  

konsumen di toko Mahkota Gading 

Mangu Jombang. Pengujian 

menggunakan uji multikolienearitas 

Tolerance dari citra merek sebesar 

0,874 yang lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF sebesar 1,145 yang lebih kecil 

dari 10, sehingga demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolienieritas. Hal ini berarti antar 

variabel independen tidak terjadi 

korelasi. 

Citra merek berkaitan erat dengan 

identitas merek yang merujuk pada 

bagaimana persepsi konsumen akan 

suatu merek, sehingga dengan citra 

merek yang melekat pada konsumen 

akan merasa puas dengan produk yang 

mereka beli. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Kotler dan Keller (2013:122) 

brand image atau citra merek adalah 

bagaimana suatu merek mempengaruhi 

persepsi, pandangan masyarakat atau 

konsumen terhadap perusahaan atau 

produknya. Dengan menciptakan citra 

merek yang cukup baik akan membuat 

konsumen merasa puas dengan produk 

hijab Mahkota. 

 

3. Pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen 

Hasil Pengujian hipotesis (H3) 

telah membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen. Melalui 

hasil perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung > t tabel sebesar 

2,208 > 1,688 dengan taraf signifikan 

hasil sebesar 0,008<0,05 yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini Ho 

ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

menggunakan uji multikolienearitas 

Tolerance dari kualitas pelayanan 

sebesar 0,662 yang lebih besar dari 0,10 

dan nilai VIF sebesar 1,510 yang lebih 

kecil dari 10, sehingga demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolienieritas. Hal ini berarti antar 

variabel independen tidak terjadi 

korelasi. 

Pengujian di atas membuktikan 

bahwa kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di toko Mahkota 

Gading Mangu Jombang. Hal tersebut 

sesuai denga teori dari Tjiptono 

(2011:118) menyatakan kualitas 

pelayanan adalah upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

serta ketepatan penyampaiannya dalam 

mengimbangi harapan konsumen. 

Pelayanan yang baik dan berkualitas 
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merupakan bagian dari penilaian 

konsumen terhadap variabel penjualan 

dan hal tersebut mempengaruhi 

kepuasan konsumen terhadap produk 

yang akan dibeli. 

 

4. Pengaruh  keragaman produk, citra 

merek, dan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen 

Hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

secara simultan keragaman produk, citra 

merek, dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen. Berdasarkan tabel  

4.13, diperoleh nilai signifikan Uji F 

sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil 

dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 

5%, atau bisa dilihat dari t hitung 1,186> 

1,688,  H0 ditolak dan Ha diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara simultan keragaman produk, citra 

merek dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen. Dengan nilai 

koefisien determinasi R2 sebesar 0,489 

yang berarti bahwa 51,1% kepuasan 

konsumen dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen. Dari persentase 

yang tergolong tinggi tersebut, 

menunjukkan bahwa masih terdapat 

variabel lain yang dapat menjelaskan 

kepuasan konsumen, tetapi tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 48,9%. Dari ketiga variabel yaitu 

keragaman produk, citra merek dan 

kualitas pelayanan dominan terhadap 

kepuasan konsumen adalah kualitas 

pelayaan dengan nilai beta sebesar 

0,395.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

a. Keragaman produk, citra merek, dan 

kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada pembelian 

hijab di Toko “Mahkota” Gading 

Mangu Jombang. 

b. Keragaman produk, citra merek, dan 

kualitas pelayana secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada pembelian 

hijab di Toko “Mahkota” Gading 

Mangu Jombang. 

Saran 

a. Bagi Toko “Amhkota” Gading Mangu 

Jombang. 

Perlu ditingkatkan lagi 

pendukung variabel keragaman produk 

antara lain menambah beberapa model 

hijab, menambahkan aneka pilihan 

warna dan motif hijab yang diinginkan 

para konsumen. Hendaknya lebih 

meningkatkan citra merek yang positif 

dibenak masyarakat, agar lebih banyak 

lagi konsumen yang puas dengan 
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produk hijab yang dijual. Konsumen 

akan merasa puas berbelanja jika 

prosedur pelayanan di toko “Mahkota” 

cepat dan tepat dalam menangani 

kebutuhan konsumen. Selain itu 

karyawan diharapkan selalu 

memberikan informasi yang jelas dan 

mudah dimengerti tentang produk hijab 

yang dijual. Tidak hanya itu, pelayanan 

yang sopan dan ramah, penampilan 

yang sopan dan rapi juga dapat 

menunjang kepuasan bagi setiap 

konsumen. 

b. Bagi Peneliti Selamjutnya 

Dalam penelitian ini diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 0,489 

yang menunjukkan keragaman produk, 

citra merek, dan kualitas pelayanan 

dapat menjelaskan kepuasan sebesar 

48,9% dan sisanya yaitu 51,1% 

dijelaskan variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini, misalnya 

lokasi, harga, promosi dan lain-lain. 

Maka dari itu, untuk peneliti 

selanjutnya hendaknya mengambil 

variabel yang belum dikaji dalam 

penelitian ini. 
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