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Abstrak 

 

Neny Ulfa Irianti. 14.1.02.02.0069. Analisis Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Kompas Ngronggo Kediri. Skripsi, Manajemen, 

Fakultas Ekonomi UN PGRI Kediri, 2018. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penilaian kepuasan konsumen  di toko ritel perlu 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan toko ritel dalam menghasilkan 

keuntungan dan mengelola serta mengalokasikan sumber daya yang dimiliki pemilik toko 

ritel. Memuaskan pelanggan merupakan kunci prestasi yang menguntungkan bagi peritel 

untuk memperoleh kepuasan konsumen. Agar pemilik toko ritel dapat mencapai kepuasan 

konsumen seperti yang diharapkan, maka pemilik toko ritel harus memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen suatu toko ritel. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mengetahui adanya : (1) Pengaruh signifikan secara parsial antara kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen di Toko Kompas Ngronggo Kediri. (2) Pengaruh signifikan secara parsial 

antara harga terhadap kepuasan konsumen di Toko Kompas Ngronggo Kediri. (3) Pengaruh 

signifikan secara parsial antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Toko 

Kompas Ngronggo Kediri. (4) Pengaruh signifikan secara simultan antara kualitas produk, 

harga, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Toko Kompas Ngronggo Kediri 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 responden dan dianalisis 

menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS for windows versi 20. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) harga dan kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Toko Kompas Ngronggo Kediri, 

sedangkan kualitas produk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen di Toko Kompas Ngronggo Kediri. (2) kualitas produk, harga dan kualitas 

pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Toko 

Kompas Ngronggo Kediri. 

 

Kata kunci : kepuasan konsumen, kualitas produk, harga, kualitas pelayanan. 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan usaha toko ritel 

di Indonesia sangatlah pesat, hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya pendiri 

toko ritel atau swalayan diberbagai 

daerah terutama kota kediri. Semakin 

sempitnya lapangan kerja dan juga  

Sulitnya mencari kerja membuat 

seseorang memilih berwirausaha atau 

berdagang. Persaingan yang semakin 

ketat dan terus bertambah, sehingga 

membuat peluang usaha semakin berat 

disebabkan mulai tumbuh toko ritel 

modern di Kota Kediri seperti alfa 

midi, alfamart, indomaret, dan lainnya, 

menjadikan salah satu permasalahan 

yang besar untuk pedagang toko ritel 

tradisional. 

Menurut Kotler dan Keller 

(2012:177) yang menyatakan bahwa 

“Kepuasan konsumen” adalah “tingkat 

perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja yang 

diharapkan”. Perasaan konsumen pada 

saat menikmati barang atau jasa yang 

konsumen dapatkan menimbulkan 

perasaan puas atau tidaknya 

mempengaruhi kepuasan konsumen 

pada perusahaan yang mereka 

kunjungi.  

Menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:283) “kualitas produk” adalah 

“kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan durabilitas, 

reliabilitas, ketepatan kemudahan 

pengoprasian dan reparasi produk 

serta atribut produk lainnya”. Produk 

memiliki arti penting bagi peritel 

karena tanpa adanya produk, peritel 

tidak akan dapat menjalankan 

usahanya atau melakukan apapun dari 

usahanya. Pembeli akan membeli 

produk kalau merasa tertarik dan 

cocok, oleh karena itu produk harus 

disesuaikan dengan keinginan ataupun 

kebutuhan pembeli agar dalam 

pemasaran produk berhasil. Dengan 

kata lain, pembuatan produk lebih baik 

diorientasikan pada keinginan pasar 

atau selera konsumen. 

Sunyoto (2014:131). 

Mendefinisikan “Harga” adalah 

“sejumlah uang yang dibebankan pada 

suatu produk tertentu”. Harga 

merupakan salah satu variabel penting 

yang digunakan oleh konsumen karena 

berbagai alasan, baik karena alasan 

ekonomis yang berarti bahwa harga 

yang relatif rendah atau harga yang 

selalu berkompetisi merupakan salah 

satu variabel penting untuk 

meningkatkan kinerja pemasaran, juga 

alasan psikologis dimana harga sering 

dianggap sebagai indikator kualitas 

dan oleh karena itu penetapan harga 

sering dirancang sebagai salah satu 

instrumen penjualan sekaligus sebagai 

instrumen kompetisi yang menentukan 

apakah harga produk mampu bersaing 

di pasaran. 

Tjiptono & Chandra 

(2016:125) “Kualitas Pelayanan” 

adalah “sebagai ukuran seberapa 

bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi 

pelanggan”.Dengan pelayanan yang 

baik dapat menciptakan kepuasan dan 

loyalitas konsumen serta membantu 

menjaga jarak dengan pesaing. 

Pelayanan dari pramuniaga atau peritel 

yang berkualitas  dapat membuat 

konsumen merasa puas, sehingga akan 

terjadi transaksi jual beli di toko ritel. 
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Toko Kompas Ngronggo 

Kediri bertempat di Jl. Kapten 

Tendean no.135 Ngronggo-Kediri. 

Toko Kompas menjual beraneka 

ragam kebutuhan pokok seperti 

sembako perabot rumah tangga, 

asesoris, make-up, dan lain-lain. 

Kualitas produk di toko kompas lebih 

diperhatikan dari segi kemasan produk 

rusak ataupun jangka waktu xpired 

dan juga harga yang kompetitif atau 

lebih murah, hal ini yang menjadikan 

toko kompas beda atau menarik 

konsumen untuk membeli produk di 

toko kompas dari pada di toko yang 

lain, di toko ritel konsumen 

mengharapkan dilayani dengan baik 

oleh pramuniaga yang ramah dan 

berkualitas. Pada kenyataannya 

banyak sekali ditemukan toko ritel 

yang kurang memperhatikan kualitas 

produk, harga dan kualitas pelayanan. 

Konsumen yang loyalitas tinggi atau 

setia adalah mereka yang sangat puas 

dengan produk tertentu sehingga 

mereka mempunyai antusias tinggi 

untuk memperkenalkannya kepada 

siapapun yang mereka kenal, entah itu 

keluarga, tetangga, maupun organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas 

penulis memilih judul penelitian: 

“Pengaruh Kualitas Produk, Harga 

dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Konsumen di Toko 

Kompas Ngronggo Kediri”. 

 

II. METODE 

A. Teknik Dan Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif 

 

2. Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik kausalitas. 

 

B. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Tempat atau lokasi dalam 

penelitian ini ada di jalan Kapten 

Tendean no.135 Ngronggo-Kediri, 

sedangkan Penelitian ini dilakukan 

kurang lebih 3 bulan pada  bulan 

Maret - Mei 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono 

(2014:81) “Populasi” adalah 

“generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di 

pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh 

konsumen Toko Kompas 

Ngronggo yang jumlahnya tidak 

diketahui. 

2. Sampel 

Menurut sugiyono 

(2013:133) Bila ada penelitian 

akan melakukan analisis dengan 

multivariate, maka jumlah 

anggota sampel minimal 10 kali 

variabel, dalam penelitian ini 

terdapat empat variabel. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 40 responden. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisi deskriptif digunakan 

untuk mengetahui karakteristik 

responden yang diukur dari 

sejumlah indikator yang dinyatakan 
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melalui kuesioner. Dari hasil 

responden tersebut akan dilakukan 

uji hipotesis melalui program SPSS 

Versi 20. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Aanalisis Regresi Linier Berganda 

 

III. PEMBAHASAN dan KESIPULAN 

PEMBAHASAN 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel kualitas produk, 

harga, dan kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan kosnumen secara parsial 

maupun simultan. Perhitungan statistik 

dalam analisis regresi linier berganda 

dijelaskan pada tabel berikut : 

     Tabel 1 

Hasil Analisis Regresi 
  Coefficients 

a. Dependent Variable: kepuasan konsumen 

pembahasan diarahkan pada 

upaya menjawab permasalahan utama 

penelitian yaitu “Analisis Kualitas 

Produk, Harga, Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Konsumen pada 

Toko Kompas Ngronggo” Berikut 

akan dijelaskan pengujian masing -  

masing variabel secara parsial dan 

simultan. 

Tabel 2 

Hasil uji t 
coefficients

a 

Tabel 3 

Hasil uji F 
ANOVA

a
 

1. Pengaruh Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Dari hasil uji t didapat nilai 

probabilitas kualitas produk lebih 

besar dari taraf signifikansi yaitu 

0,05 ˃ 0,031 yang artinya H0 di tolak 

dan H1 diterima. Sehingga dapat 

dikatakan variabel kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

2. Pengaruh Harga Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Dari hasil uji t didapat nilai 

probabilitas harga lebih besar dari 

taraf signifikansi yaitu 0,05 ˃. 0,020 

yang artinya H0 di tolak dan H2 

diterima. Sehingga dapat dikatakan 

variabel harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Konsumen 

Hasil uji t pada tabel 4.13 

didapat nilai probabilitas kualitas 

pelayanan lebih kecil dari taraf 

signifikan yaitu 0,05 ˃ 0,001 yang 

artinya H0 di tolak dan H3 diterima. 

Sehingga dapat dikatakan variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 9.823 5.133  
Kualitas Produk .277 .123 .275 

Harga .251 .103 .322 

Kualitas 
Pelayanan 

.301 .087 .457 

Model T Sig. 

1 

(Constant) 1.914 .064 

Kualitas Produk 2.240 .031 

Harga 2.443 .020 

Kualitas 
Pelayanan 

3.454 .001 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 177.939 3 59.313 10.445 .000
b
 

Residual 204.436 36 5.679   

Total 382.375 39    

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas 

Produk, Harga 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah 

dan hasil analisis dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Faktor kualitas produk secara 

parsial berpengaruh signifikan 

sebesar 0,277 satuan terhadap 

kepuasan konsumen toko kompas 

Ngronggo. 

2. Faktor harga secara parsial 

berpengaruh signifikan sebesar 

0,251 satuan terhadap kepuasan 

konsumen toko kompas Ngronggo. 

3. Faktor pelayanan secara parsial 

berpengaruh signifikan sebesar 

0,301  satuan terhadap kepuasan 

konsumen toko kompas Ngronggo. 

Dari ketiga variabel 

independen tersebut, variabel yang 

dominan terhadap kepuasan 

konsumen adalah kualitas 

pelayanan karena mempunyai nilai 

tertinggi pada Standardized 

Coefficients Beta yaitu sebesar 

0,301  satuan 

4. Kepuasan konsumen yang berasal 

dari faktor kualitas produk, harga 

dan pelayanan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen toko kompas 

Ngronggo. 
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