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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi bahwa semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang 

retailing (eceran) seperti mini market, supermarket, toko dan departement store. Mini market merupakan 
perusahaan retail yang bergerak di bidang penjualan produk untuk keperluan sehari-hari. Banyaknya 
kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi oleh para konsumen, menyebabkan konsumen 
menginginkan proses pembelian barang secara mudah dan langsung. Mini market lebih banyak dipilih oleh 
konsumen, karena menawarkan kemudahan dan kenyamanan dibanding toko biasa. Kemudahan tersebut 
antara lain konsumen dapat memilih langsung dan mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi, promosi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen di Mini Market Kharisma Blabak.  

Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling Method. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden dari konsumen yang melakukan pembelian di Mini Market 
Kharisma. Kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis 
kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan analisis linier berganda, dengan mempertimbangkan syarat uji 
asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji statistik secara parsial (uji t) dan uji statistik secara simultan 
(uji F)` 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) ada pengaruh yang signifikan antara 
lokasi dengan kepuasan konsumen di Mini Market Kharisma Blabak (2) ada pengaruh yang signifikan antara 
promosi dengan kepuasan konsumen di Mini Market Kharisma Blabak (3) ada pengaruh yang signifikan 
antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen di Mini Market Kharisma Blabak (4) ada pengaruh 
yang signifikan antara lokasi (X1), promosi (X2), dan kualitas pelayanan (X3) dengan kepuasan konsumen 
di Mini Market Kharisma Blabak 
 
 
 
KATA KUNCI  : Pengaruh  Lokasi, Promosi, dan Kualitas Pelayanan tehadap Kepuasan 

Konsumen 
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I. LATAR BELAKANG 

Kemajuan bidang perekonomian selama 

ini telah banyak membawa akibat 

perkembangan yang pesat dalam bidang 

usaha. Mini market merupakan perusahaan 

retail yang bergerak di bidang penjualan 

produk untuk keperluan sehari-hari. 

Banyaknya kebutuhan primer dan sekunder 

yang harus dipenuhi oleh para konsumen, 

menyebabkan konsumen menginginkan 

proses pembelian barang secara mudah dan 

langsung. Mini market lebih banyak dipilih 

oleh konsumen, karena menawarkan 

kemudahan dan kenyamanan dibanding toko 

biasa. Kemudahan tersebut antara lain 

konsumen dapat memilih langsung dan 

mengambil sendiri barang yang akan dibeli. 

Kenyamanan yang ditawarkan minimarket 

antara lain menyediakan tempat nyaman, 

harga produk tertera jelas pada setiap produk, 

dan disediakan keranjang belanja untuk 

memudahkan membawa barang.  

Persaingan mini market yang cukup ketat, 

mendorong para pemilik minimarket untuk 

menyusun strategi bersaing yang efektif dan 

berupaya mendapatkan kepuasan konsumen. 

Skala ekonomis pada industri ritel cukup 

tinggi dan calon pendatang baru harus bisa 

mendapatkan keuntungan finansial yang 

memadai agar dapat terus melakukan 

investasi baru. (https.//m.detik.com) 

Kepuasan konsumen sangat penting untuk 

mempengaruhi pembelian ulang dan sebagai 

dampaknya dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Menurut Kotler (2008:35), 

kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja 

dan hasil yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 

Pengaruh Lokasi, Promosi, dan Kualitas 

Pelayanan, terhadap Kepuasan Konsumen 

pada Mini Market Kharisma Blabak”. 

II. METODE 

A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah, 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Minimarket Kharisma Blabak? 

2. Apakah promosi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di 

Minimarket Kharisma Blabak? 

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen 

di Minimarket Kharisma Blabak? 

4. Apakah lokasi, promosi, dan kualitas 

pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen di Minimarket 

Kharisma Blabak? 

 

B. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis : 

1. Pengaruh lokasi terhadap kepuasan 

konsumen di Minimarket Kharisma 

Blabak. 

2. Pengaruh promosi terhadap kepuasan 

konsumen di Minimarket Kharisma 

Blabak. 

3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Minimarket 

Kharisma Blabak. 

4. Pengaruh lokasi, promosi, dan kualitas 

pelayanan secara bersama-sama 

terhadap kepuasan konsumen di 

Minimarket Kharisma Blabak. 

C. KajianTeori 

1. Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (2008:35), kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan 

kinerja dan hasil yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya. 

2. Lokasi 

Menurut Kotler (2008:92), “Lokasi 

yaitu berbagai kegiatan perusahaan 

untuk membuat produk yang 

dihasilkan atau dijual terjangkau dan 

tersedia bagi pasar sasaran. 

3. Promosi  

Menurut Tjiptono (2010:219), 

“promosi” merupakan “salah satu 

faktor penentu keberhasilan suatu 

program pemasaran untuk 

memberikan informasi mengenai 

adanya suatu produk”. 

4. Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2010:121), kualitas 

pelayanan (service quality) sebagai 

ukuran seberapa bagus tingkat 

pelayanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi konsumen 

 

A. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016:38), variabel 

penelitian adalah “suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. 

a. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Menurut Sugiyono (2016:40), variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. Di dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen atau terikat adalah 

kepuasan konsumen (Y), dalam penelitian ini 

memilih variabel dependen yaitu kepuasan 

konsumen, karena kepuasan konsumen sangat 

erat hubungannya dipengaruhi oleh variabel 

independen yang peneliti pilih yaitu lokasi, 

promosi dan kualitas pelayanan. 

b. Variabel Bebas (Independen Variabel) 
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Menurut Sugiyono (2016:39), variabel 

bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel independen atau 

variabel bebas yang dilambangkan dengan 

(X), dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen atau bebas adalah lokasi 

(X1), promosi (X2), dan kualitas pelayanan 

(X3), dalam penelitian ini variabel 

independen yang peneliti pilih yaitu lokasi, 

promosi, dan kualitas pelayanan karena ketiga 

variabel tersebut erat hubungannya 

mempengaruhi variabel dependen yaitu 

kepuasan konsumen. 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

1. Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah penelitian sebab akibat 

(pengaruh lokasi, promosi, dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

di minimarket Kharisma).  

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam melakukan penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2016:8) menyatakan bahwa: 

“Metode kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif / 

statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.” 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Mini Market 

Kharisma yang berada di Jalan Sawit no.338 

Blabak Kandat Kediri 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang dipergunakan untuk penelitian ini 

enam bulan dari bulan Juli sampai Desember  

2017. 

3. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80), populasi 

diartikan sebagai “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen mini 

market Kharisma. 

2.Sampel  

Adapun metode pangambilan sampel yang 

digunakan adalah incidental sampling, 

yakni teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan terhadap konsumen mini market 

Kharisma maka sampel dalam penelitian 

ini adalah 10 x 4 variabel yang diteliti 

yaitu 40 responden. Dikarenakan jumlah 
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populasi dalam penelitian ini bersifat tak 

terhingga, maka metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah 

nonprobability sampling  dengan teknik 

pengambilan accidental random sampling, 

yaitu peneliti memilih responden dengan 

cara mendatangi responden yang ditemui 

saat berbelanja di mini market Kharisma. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN  

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas ini dapat dilakukan 

melalui analisis grafik dan analisis statistik. 

(1)  Analisis Grafik 

            Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

Sumber:Output SPSS Dari Data Primer Yang 

Telah Diolah 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat 

bahwa data telah berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah memenuhi 

dasar pengambilan keputusan, bahwa data 

memiliki puncak tepat di tengah-tengah titik 

nol membagi 2 sama besar dan tidak 

memenceng ke kanan maupun ke kiri, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas Grafik Normal Propability 

Plot 

Sumber: Output SPSS data primer yang 

diolah (2017) 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat 

bahwa data telah berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah memenuhi 

dasar pengambilan keputusan, bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

(2)  Analisis Statistik 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kepuasan 
Konsumen 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean 22.38 

Std. Deviation 3.787 
Most Extreme Differences Absolute .135 

Positive .135 
Negative -.131 

Test Statistic .135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .065c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Tabel 4.8 

Sumber: Output SPSS daridata primer yang 

telah diolah 

 

Untuk analisis statistik dapat dilihat dari 

tabel 4.8, nilai signifikan Unstandardized 

Residualsebesar 0,065, nilai tersebut lebih 

besar dari taraf signifikan yang ditetapkan, 

yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga 

menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Sumber : Output SPSS data primer yang 

diolah (2017) 

 

Pada model regresi yang baik 

seharusnya antar variabel independen tidak 

terjadi korelasi atau tidak terjadi 

multikolinieritas. Berdasarkan tabel 4.9 dapat 

dilihat bahwa variabel lokasi, promosi dan 

kualitas pelayanan memiliki nilai Tolerance 

sebesar 0,870; 0,502; 0.534yang lebih besar 

dari 0,10 dan VIF sebesar 1,149; 1,990; 

1,873yang lebihkecil dari 10, dengan 

demikian dalam model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas, hal ini berarti antar variabel 

independen tidak terjadi korelasi. 

c. Uji Autokorelasi 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber:Output SPSS dari data primer yang 

telah diolah 

Menurut Ghozali (2011:111) dengan melihat 

Durbin Watson dengan ketentuan du < dw < 

4-du jika nilai DW terletak antara du dan 4 - 

du berarti bebas dari autokorelasi. 

Berdasarkan tabel di atas nilai DW hitung 

lebih besar dari (du) = 1,660 dan kurang dari 

4 – 1,660 (4-du) = 2,340 atau dapat dilihat  

pada Tabel 4.12 yang menunjukkan du 

< d < 4 – du atau 1,660<2,009< 2,340, 

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 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Toleran
ce VIF 

(Constant)   
Lokasi .870 1.149 

Promosi .502 1.990 

Kualitas 
Pelayanan 

.534 1.873 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Model Summaryb 

Mode
l R 

R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .727a .528 .489 2.707 2.009 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Lokasi, Promosi 
b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Gambar 4.3 

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. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.11 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Output SPSS data primer 

yang diolah (2017). 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, maka 

didapat persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

 

 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan 

bahwa persamaan regresi linear berganda 

yang diperoleh dari hasil uji analisis yaitu Y = 

3,634+ 0,183 X1 +0,227X2 + 0,201X3 + 

persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut : 

a. Konstanta = 3,634 

Jika variabel 1 satuan lokasi (X1), 

promosi (X2), dan kualitas pelayanan (X3) 

tidak berpengaruh atau = 0, maka Kepuasan 

konsumen (Y) senilai  3,634 

b. Koefisien X1 = 0,183 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

lokasi(X1) promosi (X2)dan Kualitas 

Pelayanan (X3) tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan Kepuasan Konsumen (Y) 

sebesar 0,183 satuan. 

c. Koefisien X2 = 0,227 

Setiap penambahan 1 satuan variabel 

promosi(X2) dengan lokasi(X1), dan Kualitas 

Pelayanan (X3) tetap dan tidak berubah, maka 

akan meningkatkan Kepuasan konsumen (Y) 

sebesar 0,227 satuan. 

d. Koefisien X3 = 0,201 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

B Std. Error 

1(Constant
) 

3.634 3.058 

Lokasi .183 .088 

Promosi .227 .109 

Kualitas 
Pelayana
n 

.201 .099 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Y = 3,634+ 0,183 X1 +0,227X2 + 0,201X3 +  
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Setiap penambahan 1 satuan variabel 

Kualitas pelayanan (X3) dengan lokasi (X1) 

dan promosi (X2)tetap dan tidak berubah, 

maka akan meningkatkan Kepuasan 

Konsumen (Y) sebesar 0,201 satuan. 

f. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Tabel 4.12 

Sumber : Output SPSS data primer yang 

diolah (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Tabel 4.13 

 

Sumber : Output SPSS data primer yang 

diolah (2017). 

Hasil Uji F (Simultan) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS 

dalam tabel 4.13 diperoleh nilai signifikan 

adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai signifikan uji F variabel lokasi, promosi 

dan Kualitas Pelayanan 0,000< 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil dari 

pengujian simultan ini adalah lokasi, promosi 

dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif 

signifikan  terhadap Kepuasan Konsumen 

 

g. Uji Determinasi (R2) 

Tabel 4.14 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1Regression 
295.601 3 98.534

13.44

8
.000b

Residual 263.774 36 7.327  

Total 559.375 39   

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

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

                   Coefficientsa 

Model 

Unstandard
ized  

Coefficient
s 

Standa
rdized 

Coeffi
cients 

T 
Sig. 

B 
Std. 

Error Beta 

1(Consta

nt) 
3.63

4
3.058 

1.1
88

.242

Lokasi 
.183 .088 .254

2.0
72

.045

Promos

i 
.227 .109 .335

2.0
75

.045

Kualita

s 

Pelaya

nan 

.201 .099 .318
2.0
31

.049

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Hasil Uji Determinasi 

  Sumber : Output SPSS data 

primer yang diolah (2017). 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.14 

diperoleh nilai Adjusted RSquare  sebesar 

0,489. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

adalah lokasi, promosi dan Kualitas 

Pelayanan dapat menjelaskan Kepuasan 

Konsumen sebesar 48,9% dan sisanya yaitu 

51,1% dijelaskan variabel lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini. 

4. Pembahasan 

a. Pengaruh Keragaman Produk Terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Hasil Pengujian hipotesis (H1) telah 

membuktikan bahwa  terdapat pengaruh 

antara lokasi terhadap kepuasan konsumen. 

Melalui hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai t hitung > t tabel 

yaitu 2,072<2,028dengan taraf signifikan 

yaitu 0,045<0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini Ho ditolak dan 

Ha diterima.  

Pengujian diatas membuktikan bahwa 

lokasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumenpada Mini 

Market Kharisma Blabak. Hal tersebut 

sesuai dengan teori menurut Kotler 

(2008:94-95), lokasi adalah strategi dalam 

penempatan sebuah perusahaan. Hal ini 

sangat penting karena jika lokasi perusahaan 

semakin strategis maka perusahaan tersebut 

akan semakin mudah dalam proses 

kegiatannya serta akan sangat terbantu sekali 

apabila ketika mereka menginginkan suatu 

produk atau jasa maka mereka menginginkan 

untuk segera mungkin menikmati produk 

tersebut. 

1. Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Hasil pengujian hipotesis (H2) telah 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara 

promosi terhadap kepuasan  konsumen. 

Melalui hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh t hitung > t tabel yaitu 

2,075<2,028dengan taraf signifikan yaitu 

0,045<0,05 yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini Ho ditolak dan Ha 

diterima. Pengujian di atas membuktikan 

bahwa promosi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan  konsumen  

pada  Mini Market Kharisma  Blabak. 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .727a .528 .489 2.707 2.009 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, 

Lokasi, Promosi 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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Promosi merupakan faktor penting 

dalam pemasaran, karena dengan melalui 

kegiatan promosi maka perusahaan dapat 

memberikan informasi mengenai suatu 

produk atau jasa yang diperjual belikan 

kepada para konsumen. Hal tersebut juga 

sesuai dengan teori menurut Tjiptono 

(2010:219), “promosi” merupakan “salah satu 

faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran untuk memberikan informasi 

mengenai adanya suatu produk”. 

2. 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 yaitu 2,031<2,028 dengan taraf 

signifikan yaitu 0,049<0,05yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini Ho 

ditolak dan Ha diterima.  

Pengujian di atas membuktikan bahwa 

kualitas pelayanansecara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumenpada 

Mini Market Kharisma Blabak. Hal tersebut 

sesuai dengan 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 

merupakan bagian dari penilaian konsumen 

terhadap variabel penjualan dan hal tersebut 

mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap 

produk yang akan dibeli.  

3. Pengaruh Lokasi, Promosi dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F 

test pada tabel 4.13, didapatkan F hitung 

(13,448) > F tabel (2,866) dengan tingkat  

signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa lokasi (X1), promosi (X2) 

dan kualitas pelayanan (X3) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y) pada Mini Market Kharisma 

Blabak. Dengan nilai koefisien determinasi R2 

sebesar 0,489, yang berarti bahwa 48,9% 

kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh 

variabel lokasi, promosi dan kualitas 

pelayanan. 

 

 

4. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh lokasi, promosi dan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

Mini Market Kharisma maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Lokasi  berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Mini 
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Market Kharisma Blabak. Maksudnya, lokasi 

yang strategis akan membuat konsumen 

merasa mudah dan dapat dengan mudah 

mengetahui tempat tersebut. 

2. Promosi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada  Mini 

Market Kharisma Blabak. Maksudnya, 

promosi adalah suatu cara yang dilakukan 

perusahaan untuk menarik konsumen secara 

langsung maupun tidak langsung.  

3. Kualitas pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

Mini Market Kharisma Blabak. Maksudnya, 

kualitas pelayanan adalah kualitas jasa yang 

diberikan perusahaan untuk meningkatkan 

penjualan. 

4. Secara simultan lokasi, promosi dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada  Mini Market 

Kharisma Blabak. Maksudnya, lokasi yang 

strategis akan membuat konsumen merasa 

mudah untuk menjangkau, promosi yang 

menarik akan membuat konsumen tertarik, 

kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan 

akan membuat konsumen merasa senang dan 

puas. Konsumen yang merasa puas akan 

kembali untuk melakukan pembelian ulang. 
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