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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Dalam penelitian ini, objek penelitian yang diamati adalah kualitas 

produk, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan. Sedangkan, subjek 

penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah perusahaan ritel 

Griya Cabang Pahlawan. Adapun beberapa gambaran dari  profil 

perusahaan adalah sebagai berikut. 

 

4.1.1 Profil Griya Cabang Pahlawan 

 Dari sekian banyaknya cabang YOGYA Group yang tersebar di 

seluruh wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Griya Cabang Pahlawan 

termasuk dalam regional dua. Adanya pembagian regional tersebut 

dilakukan untuk memudahkan manajemen dalam mengontrol aktivitas 

perkembangan perusahaan, dimana untuk setiap cabangnya akan 

dipimpin oleh seorang store manager. Griya Cabang Pahlawan pertama 

kali berdiri pada tanggal 21 November 1994 dan berlokasi di jalan 

Pahlawan No 17. Saat itu, Griya Cabang Pahlawan merupakan cabang 

toko ke 16 dengan skala kecil yang dimiliki YOGYA Group secara 

keseluruhan. Namun, dengan lokasi yang cukup strategis, yaitu dekat 

dengan pemukiman warga, lingkungan kampus, lingkungan sekolah, 

lingkungan perkantoran lainnya, dan akses kendaraan umum yang mudah 

untuk dijangkau, maka dalam perkembangannya Griya Cabang Pahlawan 

menjadi salah satu cabang toko yang mengalami pertumbuhan cukup 
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pesat. Sehingga, pada tanggal 28 September 2005, Griya Cabang 

Pahlawan berpindah tempat ke jalan Pahlawan No 10-14 atau 

bersebrangan dengan lokasi Griya yang sebelumnya. Griya Cabang 

Pahlawan saat ini memiliki luas area toko mencapai ±6 kali luas area dari 

toko sebelumnya. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Griya Cabang Pahlawan 

 Struktur organisasi perusahaan dapat menggambarkan bagaimana 

pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. 

Adapun struktur organisasi Griya Cabang Pahlawan dapat dilihat pada 

gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Griya Cabang Pahlawan 

Sumber: Griya Cabang Pahlawan (2017) 

 

 Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dari setiap bagian yang 

ada di struktur organisasi perusahaan. 

 Store Manager 
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Tugas: 

1. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional 

toko. 

2. Mengkoordinir semua aktivitas toko dalam memberikan 

pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk 

pemenuhan kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah 

pelanggan toko. 

3. Mengkoordinir dan mengelola bawahan. 

4. Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas 

operasional sehari-hari. 

5. Berkoordinasi dengan lingkungan atau pihak setempat. 

 Chief Operational 

Tugas: 

1. Mengatur kerja para supervisor. 

2. Mengevaluasi hasil kerja supervisor. 

3. Memberi motivasi kerja kepada supervisor. 

4. Memberikan briefing bersama supervisor. 

5. Membuat perencanaan pekerjaan harian, mingguan, bulanan, 

dan tahunan. 

 Regional Keuangan  

Tugas: 

1. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan 

informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan 

yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan 

sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta 

mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses 
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dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, 

serta mengurangi risiko keuangan. 

 Regional Personalia 

Tugas:  

Memantau dan mengelola absensi karyawan dan mengelola gaji 

karyawan di setiap akhir bulan. 

 Regional Umum 

Tugas: 

1. Memastikan pemenuhan perijinan yang diperlukan 

perusahaan. 

2. Memastikan terhadap terpeliharanya hubungan baik dengan 

lingkungan sekitar Perusahaan. 

3. Memastikan terhadap pelaporan secara periodik keberadaan 

dan kondisi aset perusahaan. 

4. Memastikan terhadap terpeliharanya fasilitas kantor. 

5. Memastikan terhadap keamanan seluruh fasilitas kantor dan 

aset perusahaan. 

 Supervisor 

Tugas: 

1. Memastikan tercapainya target dengan menyusun rencana 

kerja. 

2. Mengontrol inventori untuk mendukung pencapaian target 

penjualan cabang. 

3. Mengidentifikasi produk yang tidak layak jual dan 

memastikan pemusnahannya. 
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4. Mengelola hubungan baik dan produktif dengan mitra usaha 

dan memastikan kepatuhan mereka terhadap perjanjian atau 

peraturan yang berlaku. 

5. Bekerja sama dengan kantor pusat, menyelenggarakan 

kegiatan promosi, dan kemudian mengevaluasi serta 

melaporkan hasilnya. 

 Buyer 

Tugas: 

Memiliki kewajiban dalam hal promosi produk-produk dari 

supplier serta penjualan yang dapat tercapai sesuai target dan 

melakukan pembelian. 

 Staff Keuangan 

Tugas: 

Mengelola keuangan perusahaan dan melakukan pembayaran 

kepada supplier. 

 Staff Visual 

Tugas: 

Merencanakan, membuat dan mendesain bentuk-bentuk promosi 

yang diusulkan oleh supervisor. 

 Staff EDP 

Tugas: 

1. Melakukan setting diskon atau harga promo untuk produk. 

2. Merawat software atau hardware yang ada di perusahaan 

dengan melakukan perbaikan jika ada yang rusak dan 

memastikan semua hardware dan komputer berfungsi 

optimal. 

3. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja sistem IT. 
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 Staff CSO 

Tugas: 

1. Menjadi komunikator antara perusahaan dengan pelanggan 

dan memberikan informasi tentang segala hal yang 

berkenaan promo acara yang sedang berlangsung. 

2. Membina hubungan yang baik dengan pelanggan. 

3. Melaksanakan atau melayani keluhan-keluhan dari 

pelanggan yang berhubungan produk yang dijual atau yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

 Administrasi 

Tugas: 

1. Mencatat dan memeriksa semua status data  mana yang 

sudah masuk agar memudahkan untuk menindaklanjuti 

kekurangannya.  

2. Menginput data setiap hari dengan teliti, benar, dan tepat.  

3. Segera melaporkan masalah abnormal (misalnya gangguan 

teknis penginputan atau komputer, keterlambatan data, dsb) 

kepada supervisor atau pihak terkait. 

 Service Crew 

Tugas: 

Merapikan barang di rak, melayani pelanggan dan menjaga stok 

barang di rak. 

 Kasir 

Tugas: 

Melayani dan melakukan transaksi terhadap sejumlah barang yang 

dibeli oleh pelanggan dan melakukan penawaran barang yang di 

promosikan. 
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4.1.3 Visi Dan Misi Yogya Group 

 Visi: “Tetap Menjadi Pilihan Utama” 

 Dari sekian banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang ritel 

yang ada di tengah masyarakat, YOGYA berusaha untuk tetap menjadi 

pilihan utama bagi pelanggan juga sebagai mitra usaha, pasar tenaga 

kerja, shareholder yang berkinerja baik dibandingkan sejumlah pilihan 

alternatif perusahaan ritel lainnya. 

 Misi: ”Setia Memenuhi Kebutuhan Masyarakat” 

 YOGYA Group selalu berusaha mewujudkan kepuasan bagi 

pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas, pelayanan 

yang unggul, dan akrab bersahabat, serta dalam suasana belanja yang 

menyenangkan.  

 

4.2 Profil Responden 

 Profil responden dalam penelitian ini didasarkan pada jenis 

kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, status, pendapatan, jarak tempat 

tinggal, intensitas belanja, kategori produk yang biasa dibeli di Griya 

Cabang Pahlawan. adapun prodil responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Berdasarkan jenis kelamin para responden, maka dapat dirinci dan 

dilihat dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

    Sumber: Data Diolah 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Pria  48 32.00 

Wanita  102 68.00 

Total  150 100 

  

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden wanita 

lebih mendominasi dibandingkan pria dalam penelitian ini, yakni 

sebanyak 102 orang dengan persentase sebesar 68%. Sedangkan total 

responden pria yakni sebanyak 48% orang dengan persentase sebesar 

32%. Rekap hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan 

Griya Cabang Pahlawan yang menjadi responden penelitian adalah 

berjenis kelamin wanita. Hal tersebut dikarenakan wanita lebih 

konsumtif dalam pemenuhan kebutuhannya bila dibandingkan pria.  

 

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 

 Berdasarkan usia para responden, maka dapat dirinci dan dilihat 

dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia 

     Sumber: Data Diolah 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

17 s.d 24 tahun 18 12 

25 s.d 35 tahun 50 33.33 

36 s.d 45 tahun 42 28 

46 s.d 59 tahun 31 20.67 

Lebih dari 60 tahun 9 6 

Total 150 100 
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 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dengan 

rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun lebih mendominasi bila 

dibandingkan dengan rentang usia lainnya. Dimana, dalam penelitian ini 

rentang usia 25 sampai dengan 35 tahun dapat mencapai 50 orang atau 

dengan persentase sebesar 33.33%. Dari rekap hasil tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan Griya Cabang Pahlawan 

merupakan kalangan usia muda yang masih produktif, yakni memiliki 

usaha, pekerjaan, dan pendapatan. Sehingga, dalam rentang usia tersebut 

aktivitas pembelian produk lebih banyak bila dibandingkan rentang usia 

lain, karena banyaknya kebutuhan yang harus ditunjang dan dipenuhi. 

 

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Berdasarkan pekerjaan para responden, maka dapat dirinci dan 

dilihat dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan 

    Sumber: Data Diolah 

Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 

Pelajar / Mahasiswa 9 6.00 

Wiraswasta 42 28.00 

Pegawai Negeri / BUMN 20 13.33 

Pegawai Swasta / Profesional 54 36.00 

Lainnya 25 16.67 

Total 150 100.00 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini berprofesi sebagai pegawai 

swasta atau profesional, yakni sebanyak 54 orang atau dengan persentase 

sebesar 36%. Dari rekap hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 
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pelanggan yang menjadi responden penelitian adalah sebagai pegawai 

swasta atau profesional, hal tersebut dikarenakan kawasan di Griya 

cabang Pahlawan hampir dekat dengan banyak perusahaan khususnya 

perusahaan swasta, baik yang bergerak di bidang pendidikan, kuliner, 

asuransi, kesehatan, ritel, dan unit usaha lainnya. Sehingga, dengan akses 

yang cukup strategis tersebut sangat memudahkan para karyawan 

kantoran atau warga sekitar untuk memilih dan berbelanja kebutuhan 

sehari-harinya di Griya Cabang Pahlawan dibandingkan dengan 

kompetitor sejenis atau ritel lainnya. Dimana, Griya Cabang Pahlawan 

menyediakan kelengkapan produk mulai produk supermarket, fashion, 

elektronik, dan sebagainya dengan harga yang kompetitif. 

 

4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Berdasarkan pendidikan para responden, maka dapat dirinci dan 

dilihat dalam tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan 

    Sumber: Data Diolah 

Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 

SD 0 0.00 

SMP/SLTP 4 2.67 

SMA/SLTA 62 41.33 

DIPLOMA 25 16.67 

S1 57 38.00 

S2 2 1.33 

S3 0 0.00 

Total 150 100.00 
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 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini memiliki pendidikan hingga 

jenjang SMA/SLTA, yaitu sebanyak 62 orang atau dengan persentase 

sebesar 41.33%. Dari rekap hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

pelanggan yang menjadi responden penelitian memiliki pendidikan 

terakhir SMA/SLTA yang dikarenakan hampir banyaknya pelanggan 

yang berbelanja adalah pegawai swasta yang dimana tidak memerlukan 

pendidikan tinggi atau responden yang sedang melanjutkan ke jenjang 

pendidikan berikutnya. 

 

4.2.5 Profil Responden Berdasarkan Status 

 Berdasarkan status para responden, maka dapat dirinci dan dilihat 

dalam tabel 4.5 

Tabel 4.5 Profil Responden Berdasarkan Status 

    Sumber: Data Diolah 

Status Frekuensi Persentase (%) 

Menikah 88 58.67 

Belum Menikah 62 41.33 

Total 150 100.00 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini memiliki status sudah menikah, 

yaitu sebanyak 88 orang atau dengan persentase sebesar 58.67%. Dari 

rekap hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan yang 

menjadi responden penelitian memiliki status menikah, dimana rentang 

usia pelanggan yang menjadi responden hampir banyak berusia 25 

sampai dengan 35 tahun. Artinya, pada rentang usia tersebut sudah 
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banyak pelanggan yang sudah memiliki keluarga. Sehingga, lebih banyak 

melakukan aktivitas belanja dibandingkan yang belum menikah. 

 

4.2.6 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan 

 Berdasarkan Pendapatan para responden, maka dapat dirinci dan 

dilihat dalam tabel 4.6 

Tabel 4.6 Profil Responden Berdasarkan Pendapatan  

    Sumber: Data Diolah 

Pendapatan Setiap Bulan Frekuensi Persentase (%) 

< Rp 1.000.000,- 7 4.67 

Rp 1.000.000 s.d Rp 3.000.000,- 53 35.33 

Rp 3.000.001 s.d Rp 5.000.000,- 63 42.00 

> Rp 5.000.000,- 27 18.00 

Total 150 100.00 

  

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini memiliki pendapatan per bulan 

dengan kisaran Rp 3.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- yakni 

sebanyak 63 orang atau dengan persentase sebesar 42%. Dari rekap hasil 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan yang menajdi 

responden di Griya Cabang Pahlawan memiliki standar pendapatan yang 

mengikuti UMK Bandung disamping dengan tunjangan atau tambahan 

pendapatan lainnya. Sehingga, dari pendapatannya tersebut terdapat 

alokasi untuk melakukan pembelanjaan produk. 
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4.2.7 Profil Responden Berdasarkan Jarak Tempat Tinggal 

 Berdasarkan jarak tempat tinggal para responden, dapat dirinci 

dalam tabel 4.7 

Tabel 4.7 Profil Responden Berdasarkan Jarak Tempat Tinggal 

    Sumber: Data Diolah 

Jarak Tempat Tinggal Frekuensi Persentase (%) 

< 500 m 16 10.67 

500 m s.d 1 km 44 29.33 

1 km s.d 1.5 km 35 23.33 

1.5 km s.d 2 km 25 16.67 

> 2 km 30 20 

Total 150 100 

  

 Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini memiliki jarak tempat tinggal 

sekitar 500 m s.d 1 km, yakni sebanyak 44 orang atau dengan persentase 

sebesar 29.33%. Dari rekap hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

pelanggan yang menjadi responden di Griya Cabang Pahlawan memiliki 

jarak tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari Griya Cabang Pahlawan, 

dengan kisaran jarak tersebut hampir banyak warga sekitar lebih memilih 

berbelanja di Griya Cabang Pahlawan bila dibandingkan kompetitor atau 

ritel lainnya, dengan jarak yang hampir berdekatan dengan kawasan jalan 

pahlawan. 

 

4.2.8 Profil Responden Berdasarkan Intensitas Belanja 

 Berdasarkan intensitas belanja para responden, maka dapat dirinci 

dan dilihat dalam tabel 4.8 
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Tabel 4.8 Profil Responden Berdasarkan Intensitas Belanja 

    Sumber: Data Diolah 

Intensitas Belanja Frekuensi Persentase (%) 

1 x Sebulan 57 38.00 

> 1 x Sebulan 84 56.00 

Lainnya 9 6.00 

Total 150 100.00 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini melakukan intensitas belanja 

sekitar lebih dari satu kali dalam sebulan, yakni sebanyak 84 orang atau 

dengan persentase sebesar 56%. Dari rekap hasil tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas pelanggan yang menjadi responden di Griya Cabang 

Pahlawan sering melakukan transaksi belanja di Griya Pahlawan baik 

untuk pemenuhan belanja produk bulanan ataupun pemenuhan belanja 

produk pendukung dan pelengkap. Dengan jarak yang sangat dekat 

dengan pemukiman warga, perkantoran, sekolah, dan sebagainya 

memungkinkan pelanggan untuk berulang kali datang ke Griya Cabang 

Pahlawan. 

 

4.2.9 Profil Responden Berdasarkan Kategori Produk 

 Berdasarkan kategori produk para responden, maka dapat dirinci 

dan dilihat dalam tabel 4.9 

Tabel 4.9 Profil Responden Berdasarkan Kategori Produk 

    Sumber: Data Diolah 

Kategori Produk Frekuensi Persentase (%) 

Supermarket 73 48.67 

      lanjut 
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Tabel 4.9 Profil Responden Berdasarkan Kategori Produk (lanjutan) 

    Sumber: Data Diolah 

Kategori Produk Frekuensi Persentase (%) 

Fashion 26 17.33 

Lainnya 51 34 

Total 150 100 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa responden yang 

paling mendominasi dalam penelitian ini melakukan transaksi 

pembelanjaan untuk kategori produk supermarket, yakni sebanyak 73 

orang atau dengan persentase sebesar 48.67%. Dari rekap hasil tersebut 

menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan yang menjadi responden di 

Griya Cabang Pahlawan sering melakukan transaksi belanja produk 

supermarket. Hal tersebut dikarenakan produk supermarket merupakan 

salah satu produk pokok, yakni produk yang paling banyak dicari dan 

dibutuhkan oleh pelanggan atau suatu barang yang sangat penting akan 

keberadaanya untuk kelangsungan hidup dan sifatnya wajib untuk 

dipenuhi. Sehingga, ketersediaannya harus selalu ada mulai dari produk 

fresh, food, non food. Dimana, produk-produk tersebut merupakan 

produk yang rutin di konsumsi atau digunakan setiap hari. 

 

4.3  Validitas dan Reliabilitas Data 

4.3.1  Validitas Data 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 

mengukur apa yang diinginkan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitas 
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digunakan korelasi product moment pearson. Jika korelasi pearson 

product moment antara masing- masing pertanyaan dengan skor total 

menghasilkan nilai korelasi rhitung > nilai rtabel pada n = 150 yaitu 0.160, 

maka item pertanyaan dinyatakan valid. Berikut ini adalah hasil 

pengujian validitas masing-masing item pertanyaan pada variabel 

penelitian. 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas 

      Sumber: Data Diolah        

Variabel Kuesioner r-hitung r-tabel Signifikansi Keterangan 

Kualitas Produk 

Item 1 0.748 0.16 0 Valid 

Item 2 0.672 0.16 0 Valid 

Item 3 0.773 0.16 0 Valid 

Item 4 0.67 0.16 0 Valid 

Item 5 0.753 0.16 0 Valid 

Item 6 0.792 0.16 0 Valid 

Kualitas Pelayanan 

Item 1 0.752 0.16 0 Valid 

Item 2 0.749 0.16 0 Valid 

Item 3 0.62 0.16 0 Valid 

Item 4 0.64 0.16 0 Valid 

Item 5 0.793 0.16 0.007 Valid 

Item 6 0.722 0.16 0 Valid 

Item 7 0.781 0.16 0 Valid 

Item 8 0.801 0.16 0 Valid 

Item 9 0.78 0.16 0 Valid 

Item 10 0.816 0.16 0 Valid 

Item 11 0.819 0.16 0.02 Valid 

Item 12 0.798 0.16 0 Valid 

Item 13 0.783 0.16 0 Valid 

          lanjut 



103 

 

 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Validitas (lanjutan) 

      Sumber: Data Diolah  

Variabel Kuesioner r-hitung r-tabel Signifikansi Keterangan 

Kualitas Pelayanan 

Item 14 0.803 0.16 0 Valid 

Item 15 0.799 0.16 0 Valid 

Item 16 0.807 0.16 0 Valid 

Item 17 0.82 0.16 0 Valid 

Item 18 0.742 0.16 0 Valid 

Loyalitas Pelanggan 

Item 1 0.258 0.16 0 Valid 

Item 2 0.82 0.16 0 Valid 

Item 3 0.848 0.16 0 Valid 

Item 4 0.857 0.16 0 Valid 

Item 5 0.854 0.16 0 Valid 

 

 Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap 150 responden, 

menunjukkan bahwa instrumen pada penelitian ini valid. Dimana,  hal 

tersebut di tunjukan dengan nilai rhitung > rtabel. Dari 29 item pertanyaan 

atau pernyataan dilakukan uji validitas dan diperoleh hasil 29 item 

pertanyaan atau pernyataan yang valid. Nilai r diperoleh dari nilai n = 

150 dan taraf signifikan 5%, yaitu 0.160. sehingga hasil uji validitas rhitung 

> rtabel atau (rhitung > 0.160).  

 

4.3.2  Reliabilitas Data 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan 

konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk 

mengukur reliabilitas digunakan nilai alpha crobach’s. Jika nilai alpha 

cronbach’s lebih besar dari 0.60, maka item-item pertanyaan atau 
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peryataan dalam kuesioner dinyatakan reliabel. Berikut ini adalah hasil 

pengujian reliabilitas pada variabel penelitian: 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Reliabilitas Kualitas Produk 

       Sumber: Data Diolah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.785 6 

 
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reliabilitas Kualitas Pelayanan 

       Sumber: Data Diolah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.766 18 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas Loyalitas Pelanggan 

       Sumber: Data Diolah 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.792 5 

 

 Berdasarkan pengujian reliabilitas yang dilakukan kepada tiga 

variabel di tabel 4.11, tabel 4.12, dan tabel 4.13, menunjukan bahwa 

instrumen penelitian berupa kuesioner dalam penelitian ini reliabel 

dikarenakan koefisien alpha cronbach’s > 0.6. Sehingga, dapat dikatakan 

semua nilai indeks yang ada menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan.  
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4.4  Analisis Deskripsi Jawaban Responden 

 Pada bagian ini, akan dijelaskan jawaban dari responden untuk 

setiap variabel penelitian. Melalui pernyataan atau pertanyaan yang 

diberikan dalam kuesioner yang telah disebarkan demi kepentingan atau 

kebutuhan penelitian ini, maka dapat diketahui tanggapan dari responden 

terhadap kualitas produk, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan di 

perusahaan ritel Griya Cabang Pahlawan. Untuk memudahkan penilaian 

dari jawaban responden, maka skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala pengukuran Likert dengan bobot atau skor sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Skala Likert 

 Sumber: Sarjono dan Julianita (2011) 

Skala Likert 

Bobot Atau Skor Pertanyaan/Peryataan 

1 Sangat tidak setuju/ Baik 

2 Tidak setuju/ Baik 

3 Cukup setuju/ Baik 

4 Setuju/ Baik 

5 Sangat setuju/ Baik 

 

 Adapun deskripsi jawaban responden dilakukan dengan cara 

menghitung nilai rata-rata (mean) dari jawaban responden terhadap 

masing-masing pernyataan atau pertanyaan. Dimana, untuk 

mengkategorikan rata-rata jawaban responden, maka perlu dilakukan 

interval kelas dengan formula sebagai berikut:  

 Ci (interval kelas) = batas atas - batas bawah  

     jumlah kelas 

    = 5-1 

            5 
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    = 0.8 

Dengan interval kelas sebesar 0.8, kemudian disusunlah kriteria rata-rata 

jawaban responden yang disajikan pada tabel 4.15. Adapun statistik 

deskriptif merupakan sebuah gambaran dari suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata atau mean. 

Tabel 4.15 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden 

 Sumber: Data Diolah 

Kategori Interval 

Sangat rendah 1 - 1.79 

Rendah 1.8 - 2.59 

Sedang 2.6 - 3.39 

Tinggi 3.4 - 4.19 

Sangat tinggi 4.2 - 5.0 

 

4.4.1 Kualitas Produk 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang deskripsi jawaban 

responden mengenai kualitas produk di perusahaan ritel Griya Cabang 

Pahlawan, yang dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Produk 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml Mean Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Kerapihan produk 0 11 76 39 24 526 3.51 Tinggi 

2 Harga produk bersaing 13 73 40 23 1 376 2.51 Rendah 

3 Visualiasi produk menarik 0 27 57 52 14 503 3.35 Sedang 

4 Kelengkapan varian produk 0 20 78 40 12 494 3.29 Sedang 

           lanjut 
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Tabel 4.16 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Produk (lanjutan) 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml Mean 
Katego

ri 1 2 3 4 5 

5 

Produk up to date atau 

mengikuti apa yang 

dicari pelanggan saat ini 

0 3 66 53 28 556 3.71 Tinggi 

6 
Kemudahan memakai 

produk 
0 19 74 45 12 500 3.33 Sedang 

Jumlah 19.7   

Ʃ Mean X 3.28 Sedang 

 

 Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jawaban 

responden mengenai kualitas produk di Griya Cabang Pahlawan, yaitu 

sebesar 3.28.  Dimana, nilai tersebut menunjukkan  kriteria ”sedang” 

berdasarkan interval dalam kategori rata-rata jawaban responden di tabel 

4.15. Dalam hal ini, menandakan bahwa kualitas produk dianggap cukup 

baik. Adapun nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan atau 

pertanyaan ”Produk up to date atau mengikuti apa yang dicari pelanggan 

saat ini”, yaitu sebesar 3.71.  Sedangkan, nilai rata-rata terendah terdapat 

pada pernyataan atau pertanyaan ”harga produk bersaing”, yaitu sebesar 

2.51. 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pernyataan atau 

pertanyaan ” Produk up to date atau mengikuti apa yang dicari pelanggan 

saat ini”, memiliki nilai tertinggi yang dimana Griya Cabang Pahlawan 

terus memastikan bahwa produk yang dijual adalah produk yang 

dibutuhkan oleh pelanggan, artinya perusahaan sangat 

mempertimbangkan penjualan produk yang bisa dijual bukan produk 
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yang bisa dibeli.  Perusahaan perlu memastikan dan mengikuti tren 

konsumsi pelanggan setiap waktu, sehingga dapat mengatur ketersediaan 

macam produk yang dijual dan yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Sehingga, produk yang disediakan di Griya Cabang Pahlawan akan 

memiliki daya saing yang tinggi di mata pelanggan. Sedangkan, dapat 

diketahui pula bahwa pernyataan atau pertanyaan ”harga produk 

bersaing” memiliki nilai terendah, yang dimana pelanggan sudah jauh 

lebih cermat dalam mengamati harga jual produk yang kompetitif di 

setiap perusahaan ritel, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa 

pelanggan akan membeli produk yang memiliki harga jual promo yang 

jauh lebih murah meskipun harus ke ritel atau kompetitor lain. Sehingga, 

dengan situasi tersebut perusahaan perlu rutin untuk melakukan cek 

kompetitor atau mengadakan acara promo yang menarik untuk menarik 

minat pelanggan untuk datang dan berbelanja di Griya Cabang Pahlawan. 

 

4.4.2 Kualitas Pelayanan 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang deskripsi jawaban 

responden mengenai kualitas pelayanan di perusahaan ritel Griya Cabang 

Pahlawan, yang dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml Mean Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Penampilan toko 5 18 56 48 23 516 3.44 Tinggi 

2 Layout atau denah toko 7 19 62 48 14 493 3.29 Sedang 

          lanjut 
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Tabel 4.17 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Pelayanan (lanjutan) 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml 
Mea

n 

Katego

ri 1 2 3 4 5 

3 

Fasilitas umum bagi 

pelanggan (seperti, 

toilet, mushola, atm, 

kursi tunggu, dsb) 

27 28 54 26 15 424 2.83 Sedang 

4 

Keamanan dan 

kenyamanan di area 

parkir 

7 19 62 39 23 502 3.35 Sedang 

5 
Waktu operasional toko 

yang sesuai jadwal 
4 16 64 46 20 512 3.41 Tinggi 

6 
Keakuratan nota 

pembelian 
7 27 77 26 13 461 3.07 Sedang 

7 

Sampainya informasi 

mengenai promo acara 

yang sedang 

berlangsung kepada 

pelanggan (seperti 

melalui leaflet, brosur, 

sms, dsb) 

2 14 52 54 28 542 3.61 Tinggi 

8 
Kemudahan dalam 

bertransaksi 
3 14 42 58 33 554 3.69 Tinggi 

9 
Keamanan saat 

bertransaksi 
2 11 46 59 32 558 3.72 Tinggi 

10 

Keakuratan dan 

ketepatan dalam 

transaksi penjualan 

2 13 52 57 26 542 3.61 Tinggi 

           lanjut 
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Tabel 4.17 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Kualitas Pelayanan (lanjutan) 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml 
Mea

n 

Kateg

ori 1 2 3 4 5 

11 

Kemudahan dalam 

proses penukaran dan 

pengembalian 

3 11 51 53 32 550 3.67 Tinggi 

12 Penampilan karyawan 4 9 54 51 32 548 3.65 Tinggi 

13 Mengenal pelanggan 4 19 64 45 18 504 3.36 Sedang 

14 

Karyawan antusias 

dalam melayani 

pelanggan  

5 15 58 49 23 520 3.47 Tinggi 

15 

Kecakapan dan 

keterampilan karyawan 

dalam melayani 

pelanggan 

3 13 49 58 27 543 3.62 Tinggi 

16 
Melayani dengan cepat, 

tepat, dan ramah 
3 10 40 71 26 557 3.71 Tinggi 

17 
Konsistensi menjalankan 

komitmen 
5 8 43 66 28 554 3.69 Tinggi 

18 

Jaminan penyelesaian 

masalah atau keluhan 

pelanggan 

11 27 49 43 20 484 3.23 Sedang 

Jumlah 
62.4

3 
  

Ʃ Mean X 3.47 Tinggi 

 

 Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jawaban 

responden mengenai kualitas pelayanan di Griya Cabang Pahlawan, yaitu 
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Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jawaban 

responden mengenai kualitas pelayanan di Griya Cabang Pahlawan, yaitu 

sebesar 3.47. Dimana, nilai tersebut menunjukkan kriteria yang tinggi 

berdasarkan interval dalam kategori rata-rata jawaban responden di tabel 

4.15. Dalam hal ini, menandakan bahwa kualitas pelayanan yang ada di 

Griya Cabang Pahlawan dianggap baik. Adapun nilai rata-rata tertinggi 

terdapat pada pernyataan atau pertanyaan ”keamanan saat bertransaksi”, 

yaitu sebesar 3.72.  Sedangkan, nilai rata-rata terendah terdapat pada 

pernyataan atau pertanyaan ”Fasilitas umum bagi pelanggan (seperti, 

toilet, mushola, atm, kursi tunggu, dsb)”, yaitu sebesar 2.83. 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pernyataan atau 

pertanyaan ”keamanan  saat bertransaksi”, memiliki nilai tertinggi yang 

dimana Griya Cabang Pahlawan terus memastikan untuk memberikan 

rasa aman kepada pelanggan selama berbelanja hingga melakukan 

transaksi di kassa. Dimana untuk memberikan rasa aman bagi pelanggan 

tersebut, Griya Cabang Pahlawan memasang sejumlah CCTV di 

sejumlah titik tertentu, terdapat pula jadwal petugas piket bagi satpam 

dan petugas khusus untuk selalu mengecek dan mengawasi area toko, 

dan adanya TSP (Titik Siaga Petugas) yang digunakan untuk service 

crew agar selalu stand by di area tugasnya masing-masing. 

 Sedangkan, dapat diketahui pula bahwa pernyataan atau pertanyaan 

”Fasilitas umum bagi pelanggan (seperti, toilet, mushola, atm, kursi 

tunggu, dsb)” memiliki nilai terendah, yang dimana dapat diketahui 

bahwa fasilitas-fasilitas seperti, toilet, mushola, dan kursi tunggu hanya 

terdapat di area basement sehingga jika pelanggan tengah berada di area 

lantai-1, lantai-2, dan lantai-3 harus turun dahulu ke area basement untuk 

melakukan aktivitas wudhu, shalat, dan sebagainya. Hampir banyak 
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pelanggan yang mengeluhkan akan hal itu, karena jarak yang cukup jauh. 

Fasilitas lainnya pun seperti ATM berada terpisah, yakni di Griya 

Cabang Pahlawan dan Food Life, sehingga pelanggan harus melakukan 

penyebrangan dahulu untuk bisa ke ATM yang ingin di tuju. Selain itu, 

untuk keberadaan kursi tunggu pun hanya terdapat di area basement, 

sehingga pelanggan yang merasa lelah tidak bisa duduk untuk 

beristirahat sejenak jika berada di area lantai-1, lantai-2, dan lantai-3. 

 

4.4.3 Loyalitas Pelanggan 

 Pada bagian ini akan dijelaskan tentang deskripsi jawaban 

responden mengenai loyalitas pelanggan di perusahaan ritel Griya 

Cabang Pahlawan, yang dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Loyalitas Pelanggan 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml 
Mea

n 

Kate

gori 1 2 3 4 5 

1 

Akan menjadi pelanggan 

setia Griya Cabang 

Pahlawan 

24 43 83 0 0 359 2.39 
Rend

ah 

2 

Menceritakan pengalaman 

berbelanja anda di Griya 

Cabang Pahlawan kepada 

relasi/teman/keluarga 

2 13 52 57 26 542 3.61 
Tingg

i 

3 

Anda merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan 

Griya Cabang Pahlawan 

3 11 51 53 32 550 3.67 
Tingg

i 

           lanjut 
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Tabel 4.18 Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Loyalitas Pelanggan (lanjutan) 

 Sumber: Data Diolah 

Item Indikator 
Skor 

Jml 
Mea

n 

Kate

gori 1 2 3 4 5 

4 
Akan berbelanja kembali di 

Griya Cabang Pahlawan 
7 14 57 47 25 519 3.46 

Ting

gi 

5 

Memberikan saran kepada 

orang lain untuk berbelanja 

di Griya Cabang Pahlawan 

5 10 34 70 31 562 3.75 
Ting

gi 

Jumlah 16.88   

Ʃ Mean X 3.38 
Seda

ng 

 

 Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata jawaban 

responden mengenai loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan, 

yaitu sebesar 3.38. Dimana, nilai tersebut menunjukkan kriteria yang 

”sedang” berdasarkan interval dalam kategori rata-rata jawaban 

responden di tabel 4.15. Dalam hal ini, menandakan bahwa loyalitas 

pelanggan yang ada di Griya Cabang Pahlawan dianggap cukup baik. 

Adapun nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan atau pertanyaan 

”Memberikan saran kepada orang lain untuk berbelanja di Griya Cabang 

Pahlawan”, yaitu sebesar 3.75.  Sedangkan, nilai rata-rata terendah 

terdapat pada pernyataan atau pertanyaan ”Akan menjadi pelanggan setia 

Griya Cabang Pahlawan” yaitu sebesar 2.39. 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pernyataan atau 

pertanyaan ” Memberikan saran kepada orang lain untuk berbelanja di 

Griya Cabang Pahlawan”, memiliki nilai tertinggi yang dimana jika 
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mengkaitkan antara nilai rata-rata tertinggi pada aspek kualitas produk 

dan kualitas pelayanan dapat menjadi alasan bagi pelanggan untuk mau 

memberikan saran atau mempengaruhi orang lain untuk berbelanja di 

Griya Cabang Pahlawan. Dimana dengan kualitas produk dan keamanan 

saat bertansaksi bisa membuat pelanggan yakin dan mempercayakan 

segala pemenuhan kebutuhannya tanpa perlu khawatir selama berbelanja 

di Griya Pahlawan. Dengan menciptakan rasa aman bagi pelanggan 

maka, pelanggan akan lebih leluasa untuk mencari dan melengkapi 

kebutuhannya yang beraneka ragam. Sehingga, jika pelanggan tersebut 

merasa puas maka, secara otomotis setiap pelanggan akan mengajak atau 

mempengaruhi pelanggan lainnya untuk berbelanja pula di Cabang Griya 

Pahlawan berdasarkan pengalaman yang dialaminya selama berbelanja. 

 Dapat diketahui pula bahwa pernyataan atau pertanyaan ”Akan 

menjadi pelanggan setia Griya Cabang Pahlawan” memiliki nilai 

terendah, yang dimana dapat diketahui bahwa jika mengkaitkan antara 

nilai rata-rata terendah pada aspek kualitas produk dan kualitas 

pelayanan dapat menjadi alasan bagi pelanggan untuk berbelanja di 

kompetitor atau ritel lainnya yang sejenis. Hal ini dikarenakan harga 

produk di setiap perusahaan ritel selalu bersaing setiap waktu, setiap 

perusahaan ritel berusaha untuk menampilkan dan memberikan daftar 

produk promo atau produk murah agar pelanggan tertarik. Sehingga, hal 

tersebut menjadi tugas yang penting bagi manajemen untuk terus 

melakukan penawaran yang menarik agar pelanggan tetap setia dan 

menjadikan Griya Cabang Pahlawan menjadi pilihan utama untuk 

berbelanja. Selain itu, Griya Cabang Pahlawan pun perlu untuk 

memperhatikan fasilitas-fasilitas umum yang memadai bagi pelanggan, 

karena seringkali aspek kecil itu tidak diperhatikan padahal hal tersebut 
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dapat berdampak besar bagi kemajuan perusahaan, khususnya Griya 

Cabang Pahlawan. 

 

4.5  Analisis Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan 

merupakan model regresi terbaik, maka perlu dilakukan pengujian 

terhadap gejala penyimpangan asumsi model klasik, yang diantaranya 

yaitu: 

 

4.5.1  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas 

(independen), artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas. Proses 

pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF 

dan TOL, jika variance inflation factor (VIF) >10, maka dapat 

disimpulkan adanya gejala multikolinearitas. Sedangkan, jika variance 

inflation factor (VIF) <10, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala 

multikolinearitas. Proses pengujian lainnya dapat dilakukan dengan 

melihat tolerance (TOL), jika TOL berada di bawah 0.1 (1/VIF), maka 

dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan, jika 

TOL berada di atas 0.1, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala 

multikolinearitas. Berikut adalah nilai VIF dan TOL yang dihasilkan 

model regresi dalam penelitian. Dimana pada tabel 4.19 di bawah ini, X1 

merupakan variabel kualitas produk, X2 merupakan variabel kualitas 

pelayanan yang keduanya termasuk ke dalam variabel independen. 
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Sedangkan, Y merupakan loyalitas pelanggan yang termasuk ke dalam 

variabel dependen. 

Tabel 4.19 Nilai VIF dan Nilai TOL 

 Sumber: Data Diolah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .313 .686  .457 .649   

X1 .232 .039 .246 5.885 .000 .673 1.486 

X2 .192 .011 .747 17.893 .000 .673 1.486 

a. Dependent Variable: Y 

 

 Pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai VIF variabel kualitas 

produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2), yaitu sebesar 1.486. Dimana, 

nilai tersebut lebih kecil dari 10. Sementara itu, nilai TOL (tolerance) 

variabel kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2), yaitu sebesar 

0.673. Dimana, nilai tersebut lebih besar dari 0.1. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas terhadap data yang diuji.  

 

4.5.2  Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogrov smirnov, dengan 

menggunakan SPSS. Jika p-value atau nilai probabilitas < 0.05 (α=5%), 

maka data tidak berdistibusi normal. Sedangkan, jika p-value > 0.05 

(α=5%), maka data berdistribusi normal. Berdasarkan pengujian yang 

telah dilakukan, diperoleh nilai probabilitas > 0.05 (α=5%), dimana 

artinya data yang diuji berdistribusi normal. Sehingga, selanjutnya dapat 
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dilakukan dengan uji regresi linier berganda. Adapun hasil uji normalitas 

terhadap data yang diuji dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

4.20. 

Tabel 4.20 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 

 Sumber: Data Diolah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    X1 X2 Y 

N 150 150 150 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 19.7 62.43 16.88 

Std. 

Deviation 

3.674 13.482 3.47 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0.098 0.102 0.073 

Positive 0.098 0.055 0.073 

Negative -0.06 -0.102 -0.069 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.203 1.252 0.892 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.111 0.087 0.403 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 Pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai signifikan uji kolmogrov 

smirnov pada setiap variabel, seperti kualitas produk (X1) lebih besar dari 

0.05, yaitu sebesar 0.111. Variabel kualitas pelayanan (X2) lebih besar 

dari 0.05, yaitu sebesar 0.087. Variabel loyalitas pelanggan (Y) lebih 

besar dari 0.05, yaitu sebesar 0.403. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

semua data variabel berdistribusi normal. 

 

4.6  Analisis Regresi 

4.6.1  Analisis Regresi Linier berganda 

 Analisis regresi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan. Serta untuk mengetahui 

pula faktor mana yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas 
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pelanggan di Griya Cabang Pahlawan. Dalam penelitian ini, variabel 

kualitas produk dan kualitas pelayanan pada ritel termasuk ke dalam 

variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan, loyalitas pelanggan 

pada ritel termasuk ke dalam variabel terikat atau variabel dependen. 

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS untuk regresi linier berganda 

pada masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka 

diperoleh sebagai berikut. 

Tabel 4.21 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 Sumber: Data Diolah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant

) 

.313 .686 
 

.457 .649 

X1 .232 .039 .246 5.885 .000 

X2 .192 .011 .747 17.893 .000 

a. Dependent Variable: Y 

  

 Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa model atau persamaan 

regresi antara kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan di Griya Cabang Pahlawan adalah sebagai berikut. 

 Y = α + βX1 + βX2 

 Y = 0.313 + 0.232 X1 + 0.192 X2 

 Persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

konstanta (α) dan nilai koefisien (β) memiliki nilai yang positif 
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sehingga kedua variabel bebas akan mempengaruhi secara positif 

terhadap variabel terikat.  

2. Nilai koefisien regresi variabel kualitas produk adalah sebesar 

0.232, koefisien ini memiliki nilai yang positif sehingga setiap 

peningkatan kualitas produk berpengaruh dalam meningkatkan 

loyalitas pelanggan.   

3. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan adalah sebesar 

0.192, koefisien ini memiliki nilai yang positif sehingga setiap 

peningkatan pelayanan pelanggan berpengaruh dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  

 

4.6.2 Analisis Koefisien Determinasi 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan SPSS, 

maka dapat diketahui nilai R dan R Square yang dihasilkan dari model 

regresi, yang dimana dalam hal ini akan diukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen, 

yang dapat dilihat pada tabel 4.22. 

Tabel 4.22 Hasil Uji Determinasi Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Sumber: Data Diolah 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .673
a
 .452 .449 2.576 

a. Predictors: (Constant), X1 
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Tabel 4.23 Hasil Uji Determinasi Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Sumber: Data Diolah 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .887
a
 .787 .786 1.606 

a. Predictors: (Constant), X2 

 

Tabel 4.24 Hasil Uji Determinasi Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

 Sumber: Data Diolah 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .910
a
 .828 .825 1.450 

a. Predictors: (Constant), X1, X2 

 

 Pada tabel 4.24 dapat dilihat nilai R yang diperoleh, yaitu sebesar 

0.910. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dari variabel kualitas 

produk dan kualitas pelayanan dengan variabel loyalitas pelanggan 

memiliki nilai sebesar 0.910 atau dengan persentase sebesar 91.00%. 

Berdasarkan tabel 4.24 dapat diperoleh angka koefisien determinasi R
2
 

(R Square) sebesar 0.828 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel 

kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di 

Griya Cabang Pahlawan sebesar 0.828 atau 82.8%. Sedangkan, sisanya 

17.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hal ini menunjukkan 

bahwa besarnya persentase penggaruh variabel kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap variabel loyalitas pelanggan berpengaruh 

cukup kuat. 
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4.7    Uji  Hipotesis Dan Uji Kesesuaian Data 

4.7.1 Uji Hipotesis 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat, maka digunakanlah uji hipotesis dengan ketentuan jika thitung>ttabel 

dan nilai signifikansi 0.05 dan nilai signifikansi < 0.05 (α=5%). 

Sehingga, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. Hasil uji hipotesis antara kualitas produk dengan kualitas 

pelayanan di Griya Cabang Pahlawan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.25 Hasil Uji Hipotesis 

 Sumber: Data Diolah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .313 .686  .457 .649 

X1 .232 .039 .246 5.885 .000 

X2 .192 .011 .747 17.893 .000 

a. Dependent Variable: Y 

  

 Pada tabel 4.25 dapat dilihat hasil uji hipotesis antara variabel 

kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan, menghasilkan nilai thitung 

sebesar 5.885. Nilai thitung <  ttabel yakni 5.885 > 1.976, dimana ttabel  

diperoleh dari df = 150-3 dengan tingkat signifikansi 0.05. Dengan 

hipotesis penelitian H1 = kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan, H0 = kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 

H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya, bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan. Koefisien 

regresi kualitas produk sebesar 0.232, dimana hal ini menunjukkan 
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bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

di Griya Cabang Pahlawan. 

 Pada tabel 4.25 dapat dilihat hasil uji hipotesis antara variabel 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, menghasilkan nilai thitung 

sebesar 17.893. Nilai thitung > ttabel yakni 17.893 > 1.976, dimana ttabel  

diperoleh dari df = 150-3 dengan tingkat signifikansi 0.05 dan untuk nilai 

signifikansi, yaitu 0,000 < 0.05. Dengan hipotesis penelitian H2 = 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, H0 = 

kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan H2 diterima 

dan H0 ditolak artinya, bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan. Koefisien regresi kualitas 

pelayanan sebesar 0.192, dimana hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan di Griya 

Cabang Pahlawan. Dari hasil pengujian tersebut, maka hipotesis 

penelitian variabel kualitas produk dan variabel kualitas pelayanan 

terbukti berpengaruh positif terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

 

4.7.2 Uji Kesesuaian Data (Data Fit Model) 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (variabel independen) 

terhadap variabel terikat (variabel dependen) dengan uji kesesuaian data, 

maka terdapat ketentuan yang harus diperhatikan, dimana jika Fhitung> 

Ftabel dan nilai signifikansi < 0.05 (α=5%), maka variabel bebas secara 

bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji 

kesesuaian data (Data Fit Model) antara kualitas produk dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di GPH adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.26 Hasil Uji Kesesuaian Data (Data Fit Model) 

 Sumber: Data Diolah 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1484.728 2 742.364 353.035 .000
a
 

Residual 309.112 147 2.103   

Total 1793.840 149    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 Berdasarkan hasil uji kesesuaian data (Data Fit Model) dapat 

diproleh nilai Fhitung sebesar 353.035, dengan tingkat keyakinan yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 95%, α = 5%, dimana dapat 

diketahui nilai df1 (k-1) atau (3-1) yaitu sebesar 2 dan df2 (n-k) atau 

(150-3) yaitu sebesar 147. Sehingga, nilai Ftabel yang dapat diperoleh 

yaitu sebesar 3.06. Oleh karena, nilai Fhitung > Ftabel , yakni 353.035 > 3.06 

dan nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa variabel 

bebas kualitas produk (X1) dan kualitas pelayanan (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat, yaitu loyalitas pelanggan (Y) di 

Griya Cabang Pahlawan. Dari hasil tersebut, hipotesis yang menduga 

faktor kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di Griya Cabang Pahlawan jelas atau 

terbukti kebenarannya. 

 

4.8 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian, kuesioner untuk yang digunakan 

terbukti valid yang dapat dilihat pada tabel 4.10, dan terbukti reliabel 



124 

 

 

yang dapat dilihat pada tabel 4.11, 4.12, dan 4.13. Dari hasil yang 

diperoleh tersebut, maka peneliti dapat melakukan proses penelitian 

selanjutnya. Dilihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan secara 

statistik pada tabel 4.16 diperoleh nilai rata-rata dari variabel kualitas 

produk secara keseluruhan, yaitu sebesar 2.99 yang termasuk ke dalam 

kategori sedang atau cukup baik. Pada tabel 4.17 diperoleh diperoleh 

nilai rata-rata dari variabel kualitas pelayanan secara keseluruhan, yaitu 

sebesar 3.47 yang termasuk ke dalam kategori tinggi atau baik. Pada 

tabel 4.18 diperoleh diperoleh nilai rata-rata dari variabel loyalitas 

pelanggan secara keseluruhan, yaitu sebesar 3.38 yang termasuk ke 

dalam kategori sedang atau cukup baik. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa setiap indikator yang ada pada setiap variabel penelitian yang 

diajukan dalam kuesioner, sebagian besar jawaban responden cenderung 

ke arah positif atau setuju. 

 

4.8.1  Kualitas Produk Dalam Persepsi Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai deskripsi jawaban 

responden terhadap kualitas produk pada tabel 4.16, dapat dilihat bahwa 

setiap indikator memiliki kategori atau kriteria penilaian tersendiri bagi 

setiap responden. Berikut penjelasan dari setiap masing-masing indikator 

yang terdapat pada variabel kualitas produk. 

1. Indikator kerapihan produk memiliki kategori penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi responden. Hal ini dikarenakan Griya Cabang 

Pahlawan memastikan bahwa setiap karyawan diberi tanggung 

jawab untuk selalu menjaga kerapihan dan keteraturan produk di 

pajangan agar pelanggan nyaman dan tidak kesulitan untuk 

mencari dan memilih produk. 
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2. Indikator harga produk memiliki kategori penilaian “rendah” 

berdasarkan persepsi responden. Hal ini dikarenakan persaingan 

harga produk cukup tinggi baik sesama Yogya Group maupun 

kompetitor lain yang sejenis. Sehingga, dapat dipastikan bahwa 

pelanggan akan mencari, melakukan perbandingan dan memilih 

produk dengan harga promo termurah di suatu perusahaan ritel. 

3. Indikator visualisasi produk memiliki kategori penilaian “sedang” 

berdasarkan persepsi responden. Hal ini disebabkan visualisasi 

produk di Griya Cabang Pahlawan belum begitu maksimal baik 

dari segi ornamen maupun konsep. Dimana, hal tersebut 

dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya seperti peralatan, 

area penggarapan, dan sebagainya. Sehingga, informasi yang ingin 

disampaikan melalui penggarapan atau visualisasi acara yang 

berlangsung pun belum terlalu mengena di mata pelanggan.  

4. Indikator kelengkapan varian produk memiliki kategori penilaian 

“sedang” berdasarkan persepsi responden. Hal ini disebabkan 

kelengkapan varian produk yang tersedia harus melalui persetujuan 

bagian pembelian pusat Yogya Group. Dimana, saat ini di Griya 

Cabang Pahlawan sangat minim untuk ketersediaan produk import 

dibandingkan ketersediaan produk lokal. 

5. Indikator produk up to date memiliki kategori penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi responden. Hal ini disebabkan Griya Cabang 

Pahlawan memastikan bahwa produk yang disediakan merupakan 

produk yang sedang di cari pelanggan saat ini, disamping produk 

basic yang harus selalu ada ketersediaanya. Dimana untuk 

menyediakan ketersediaan tren produk tersebut, pihak cabang 

harus terus berkoordinasi dengan pihak pusat.  



126 

 

 

6. Indikator kemudahan memakai produk memiliki kategori penilaian 

“sedang” berdasarkan persepsi responden. Dimana, Griya Cabang 

Pahlawan memastikan penggunaan atau pemakaian produk sesuai 

standar. Sehingga, pelanggan tidak kesulitan dalam memakai ata 

menggunakan produk. Contohnya seperti adanya keterangan label 

halal untuk produk makanan atau minuman, adanya keterangan 

label SNI untuk beberapa produk fashion, dan sebagainya. 

 

4.8.2  Kualitas Pelayanan Dalam Persepsi Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai deskripsi jawaban 

responden terhadap kualitas pelayanan pada tabel 4.17, dapat dilihat 

bahwa setiap indikator memiliki kategori atau kriteria penilaian tersendiri 

bagi setiap responden. Berikut penjelasan dari setiap masing-masing 

indikator yang terdapat pada variabel kualitas pelayanan. 

1. Indikator penampilan toko memiliki kategori penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi responden. Dimana saat ini Griya Cabang 

Pahlawan telah mengalami perubahan dan perluasan area 

penjualan. Sehingga, pelanggan lebih nyaman dan leluasa untuk 

berbelanja. 

2. Indikator layout atau denah toko memiliki kategori penilaian 

“sedang” berdasarkan persepsi responden. Pasca perubahan area, 

masih adanya beberapa  pelanggan yang menanyakan lokasi atau 

keberadaan dari suatu produk, dimana luas area saat ini lebih besar 

dibandingkan sebelumnya.  Sehingga, masih banyak pelanggan 

yang belum mengetahui atau belum terbiasa dengan denah toko 

saat ini. 
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3. Indikator fasilitas umum bagi pelanggan memiliki kategori 

penilaian “sedang” berdasarkan persepsi responden. Fasilitas 

umum bagi pelanggan di Griya Cabang Pahlawan belum cukup 

maksimal dimana fasilitas seperti toilet, mushola, atm, kursi 

tunggu berada di lantai basement. Sehingga, cukup menyulitkan 

pelanggan yang tengah berada di lantai atas untuk turun dahulu ke 

lantai basement. 

4. Indikator keamanan dan kenyamanan di area parkir memiliki 

kategori penilaian “sedang” berdasarkan persepsi pelanggan.  

Dimana, sampai saat ini luas area parkir di Griya Cabang Pahlawan 

masih minim sehingga seringkali pelanggan harus menunggu 

parkiran yang kosong ataupun harus mencari tempat parkir di lain 

tempat. Selain itu, oleh karena banyaknya pelanggan terkadang 

penyedia parkir memaksakan kapasitas parkiran sehingga kurang 

memperhatikan keamanan dan kenyamanan kendaraan.  

5. Indikator waktu operasional di Griya Cabang Pahlawan memiliki 

kategori penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi  pelanggan.  

Dimana dalam hal ini Griya Cabang Pahlawan berusaha untuk 

memastikan jam operasional toko berjalan sesuai dengan waktu 

yang telah ditetapkan, meskipun terdapat perubahan jam buka toko 

akan diinfokan terlebih dahulu kepada pelanggan baik secara 

verbal maupun auditori.  

6. Indikator keakuratan nota pembelian di Griya Cabang Pahlawan 

memiliki penilaian “sedang” berdasarkan persepsi pelanggan. 

Dimana dalam hal ini masih terdapatnya kesalahan dari faktor 

human error dalam penulisan harga, kode barang, kuantiti barang, 
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ataupun promo dari suatu produk yang dilakukan oleh service crew 

atau sales promotion girl/boy. 

7. Indikator sampainya informasi mengenai promo acara yang sedang 

berlangsung kepada pelanggan memiliki penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini Griya 

Cabang Pahlawan berusaha untuk memastikan bahwa setiap 

informasi mengenai promo acara sampai ke pelanggan, baik 

melalui sebar leaflet, brosur, media sosial, dan sebagainya. 

8. Indikator kemudahan dalam transaksi memiliki penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini Griya 

Cabang Pahlawan berusaha untuk memastikan pelanggan dapat 

dengan mudah untuk melakukan transaksi di kassa. Sehingga, area 

kassa pun di tempatkan di beberapa titik area penjualan, dan 

terdapat penambahan jumlah kassa serta terdapat petunjuk atau 

signed agar pelanggan bisa lebih dekat dan mudah untuk 

melakukan transaksi atau pembayaran. 

9. Indikator keamanan saat bertransaksi memiliki penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana, dalam hal ini Griya 

Cabang Pahlawan berusaha untuk memastikan  pelanggan dapat 

dengan aman dan nyaman untuk melakukan transaksi di kassa. Hal 

tersebut didukung oleh adanya jadwal piket dari petugas 

keamanan, kesiagaan dari setiap pegawai, dan cctv.  

10. Indikator keakuratan dan ketepatan dalam transaksi 

penjualan memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi 

pelanggan. Dimana dalam hal ini, kasir dituntut untuk teliti dalam 

proses transaksi mulai dari penginputan hingga pembayaran. 
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Namun, apabila terdapat kesalahan seperti penginputan maka akan 

dilakukan koreksi langsung oleh supervisor yang sedang bertugas.   

11. Indikator kemudahan dalam proses penukaran dan 

pengembalian produk memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan 

pesepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini petugas akan memeriksa 

nomor jurnal dari nota pembayaran pelanggan dan 

meninformasikan kepada pelanggan untuk melakukan pengeccekan 

ulang terhadap produk yang diterima. 

12. Indikator penampilan karyawan memiliki penilaian “tinggi” 

berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini perusahaan 

memiliki standar penampilan yang telah ditetapkan bagi setiap 

karyawan. Hal tersebut didukung dengan adanya  pegecekkan dan 

pengontrolan terlebih dahulu dari supervisor kepada subordinat 

sebelum memasuki area penjualan. 

13. Indikator mengenal pelanggan memiliki penilaian “sedang” 

berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini, perusahaan 

masih belum maksimal dalam mempromosikan kartu member 

Yogya kepada pelanggan oleh karena adanya syarat pembelanjaan 

dan proses pembayaran kartu untuk setiap pelanggan yang ingin 

memiliki member Yogya. Sedangkan, dapat diketahui dari member 

tersebut akan terdapat data profil dari setiap pelanggan yang cukup 

mempermudah perusahaan untuk lebih mengenal pelanggan untuk 

mempromosikan promo atau program acara yang sedang 

berlangsung. 

14. Indikator karyawan antusias dalam melayani pelanggan 

memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi pelanggan. 

Dimana dalam hal ini, karyawan dituntut untuk selalu siaga dan 
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melakukan PS3B (pandang, senyum, salam, dan bantu). Sehingga, 

diupayakan agar karyawan tidak bersikap acuh terhadap pelanggan 

yang memerlukan bantuan. 

15. Indikator kecakapan dan keterampilan karyawan dalam 

melayani pelanggan memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan 

persepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini, karyawan dituntut untuk 

dapat melayani dan  menawarkan poduk sehingga pelanggan yang 

awalnya tidak akan membeli menjadi terbujuk untuk membeli 

produk yang ditawarkan dengan berbagai promo yang menarik. 

16. Indikator melayani dengan cepat, tepat, dan ramah memiliki 

penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam 

hal ini, karyawan  dituntut untuk dapat melayani terbaik kepada 

pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah meskipun kondisi ramai 

sekalipun sehingga pelanggan tetap dapat terpuaskan. 

17. Indikator konsistensi menjalankan komitmen memiliki 

penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana, dalam 

hal ini, Griya Cabang Pahlawan berusaha untuk bisa menjalankan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yakni bersikap 

jujur, setia, dan rendah hati. Artinya, jujur berarti tidak memiliki 

keinginan untuk bertindak merugikan pelanggan maupun rekan 

kerja atau melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan 

yang berlaku dan berorientasi pada bisnis objektif. Setia berarti 

mematuhi sistem yang ada di perusahaan, bekerja secara tulus 

melayani pelanggan.  Rendah hati berarti tidak menganggap rendah 

orang lain terutama pelanggan demi kemajuan perusahaan. 

18. Indikator jaminan penyelesaian masalah pelanggan memiliki 

penilaian “sedang” berdasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam 
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hal ini, banyaknya keluhan yang terjadi menjadi hal yang harus 

dievaluasi oleh perusahaan, sehingga setiap keluhan yang ada dapat 

diperbaiki menjadi lebih baik. Namun, dalam pelaksanaannya 

masih terdapat kendala yang dihadapi, mengingat beragamnya sifat 

atau perlakuan yang diinginkan pelanggan selama berbelanja. 

 

4.8.3  Loyalitas Pelanggan Dalam Persepsi Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai deskripsi jawaban 

responden terhadap loyalitas pelanggan pada tabel 4.18, dapat dilihat 

bahwa setiap indikator memiliki kategori atau kriteria penilaian tersendiri 

bagi setiap responden. Berikut penjelasan dari setiap masing-masing 

indikator yang terdapat pada variabel loyalitas pelanggan. 

1. Indikator akan menjadi pelanggan setia Griya Cabang Pahlawan 

memiliki penilaian “rendah” berdasarkan persepsi pelanggan. 

Dimana dalam hal ini, pelanggan akan memilih riitel yang 

memiliki penawaran promo yang menarik. Apabila ritel kompetitor 

memiliki penawaran produk yang lebih hemat, lebih lengkap, dan 

sebagainya. Maka, tidak menutup kemungkinan bahwa pelanggan 

akan memilih dan memustuskan untuk berbelanja di ritel lain. 

2. Indikator menceritakan pengalaman berbelanja di Griya Cabang 

Pahlawan kepada relasi atau teman atau keluarga memiliki 

penilaian “tinggi” bedasarkan persepsi pelanggan. Dimana dalam 

hal ini, pelanggan akan menceritakan pengalaman belanjanya 

kepada orang lain baik dari segi produk, harga, maupun fasilitas 

lain yang mereka rasakan selama mereka berbelanja di Griya 

Cabang Pahlawan.  
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3. Indikator merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Griya 

Cabang Pahlawan memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi 

pelanggan. Dimana dalam hal ini, Griya Cabang Pahlawan 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan tujuan 

untuk dapat menciptakan pelanggan PUAS, yakni dengan 

memberikan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan yang 

unggul, menciptakan aktivitas pekerjaan dan susana belanja yang 

akrab bersahabat, dan suasana menyenangkan  baik dengan rekan 

kerja, mitra usaha, dan pelanggan. 

4. Indikator akan berbelanja kembali di Griya Cabang Pahlawan 

memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan persepsi pelanggan. 

Dimana dalam hal ini, biasanya adalah pelanggan telah merasakan 

kepuasan selama berbelanja ke Griya Cabang Pahlawan dengan 

segala manfaat dan keuntungan yang diperolehnya seperti 

potongan diskon bagi setiap pengguna Yogya member card, 

kesempatan untuk memperoleh hadiah voucher, dan sebagainya. 

5. Indikator memberikan saran kepada orang lain untuk berbelanja di 

Griya Cabang Pahlawan memiliki penilaian “tinggi” berdasarkan 

persepsi pelanggan. Dimana dalam hal ini, pelanggan akan 

menceritakan pengalaman belanjanya dan memberikan saran serta 

mengajak orang lain untuk memenuhi kebutuhannya di Griya 

Cabang Pahlawan. Hal ini mereka lakukan karena adanya kepuasan 

yang mereka rasakan selama berbelanja. 

 

4.8.4 Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kualitas 

produk di Griya Cabang Pahlawan berpengaruh positif terhadap loyalitas 
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pelanggan. Hal ini didukung oleh ketersediaan produk yang memiliki 

nilai daya saing yang tinggi, artinya produk yang dijual dipastikan bukan 

merupakan produk cacat, seperti kemasan yang rusak, kadaluwarsa, dan 

sebagainya. Selain itu, kriteria-kriteria yang terdapat pada kualitas 

produk cukup mampu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan di Griya 

Cabang Pahlawan. Dari hasil peneliti sebelumnya, yaitu Nurhayati, Risky 

(2011) yang melakukan penelitian bahwa kualitas produk memiliki 

pengaruh yang simultan terhadap loyalitas pelanggan, cukup mendukung 

penelitian ini dimana dari hasil yang diperoleh pun menunjukkan bahwa 

kualitas produk memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini, 

bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti yang ditunjukkan pada tabel 

4.16 dimana aspek-aspek berikut bernilai tinggi, diantaranya seperti 

kerapihan produk, produk up to date atau mengikuti apa yang dicari 

pelanggan saat ini menjadikan variabel kualitas produk  berpengaruh 

positif terhadap loyalitas pelanggan Griya Cabang Pahlawan. Sedangkan, 

untuk memperbaiki indikator terendah “harga produk bersaing” terhadap 

loyalitas pelanggan, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan 

gelaran promo produk seperti diskon, purchace with purchase, gift with 

purchase untuk setiap periodenya dengan tema yang berbeda-beda. 

Sehingga, dengan demikian maka dari hal-hal tersebut dapat digunakan 

sebagai langkah dalam memperbaiki, mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas produk di Griya Cabang Pahlawan. 

 

4.8.5 Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas 

pelayanan di Cabang Griya Pahlawan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut didukung oleh kualitas 
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pelayanan prima yang diberikan oleh Griya Cabang Pahlawan  cukup 

mampu untuk menciptakan pelanggan puas. Seperti hasil dari peneliti 

sebelumnya, yaitu Silaban, Naomi (2015) yang melakukan penelitian 

bahwa kualitas jasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan, cukup mendukung penelitian ini dimana dari hasil 

yang diperoleh pun menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dimana, hal ini bisa dipengaruhi 

oleh beberapa aspek seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.17 dimana 

secara keseluruhan rata-rata aspek bernilai tinggi, diantaranya seperti 

penampilan toko, waktu operasional toko yang sesuai jadwal, sampainya 

informasi mengenai promo acara yang berlangsung kepada pelanggan, 

kemudahan dalam bertransaksi, keamanan dalam bertransaksi, 

keakuratan dan ketepatan dalam transaksi, kemudahan dalam proses 

penukaran dan pengembalian barang, penampilan karyawan, karyawan 

antusias dalam melayani pelanggan, kecakapan dan keterampilan 

karyawan dalam melayani pelanggan, melayani dengan cepat, tepat, dan 

ramah, serta konsisten dalam menjalankan komitmen yang menjadikan 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan Griya Cabang Pahlawan. Sedangkan, untuk memperbaiki 

indikator terendah “fasilitas umum bagi pelanggan” terhadap loyalitas 

pelanggan, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan penambahan 

fasilitas atau pengaturan layout kembali lokasi fasilitas umum yang 

strategis bagi pelanggan.  Sehingga, dengan demikian maka dari hal-hal 

tersebut dapat digunakan sebagai langkah dalam memperbaiki, 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan di Griya Cabang 

Pahlawan. 
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4.9 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini, diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pihak Griya Cabang Pahlawan dalam hal 

penerapan kualitas produk dan kualitas pelayanan untuk menciptakan 

pelanggan loyal sehingga penjualan pun akan meningkat. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Griya Cabang Pahlawan dapat mengoptimalkan kualitas produk 

yang disediakan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Sehingga, pelanggan dapat menjadikan Griya Cabang Pahlawan 

sebagai pilihan utama untuk berbelanja kebutuhan hidupnya. Dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

berdasarkan nilai rata-rata tertinggi indikator yang paling 

mempengaruhi adalah produk yang up to date. Rekomendasi yang 

dapat diberikan untuk meningkatkan produk yang up to date, yaitu 

perusahaan harus terus mengikuti tren belanja pelanggan dengan 

memperhatikan segala aspeknya seperti kualitas produk terjamin, 

kebijakan harga jual, ready of stock, dan sebagainya. Sedangkan, 

berdasarkan nilai rata-rata terendah indikator yang paling 

mempengaruhi adalah harga produk bersaing. Rekomendasi yang 

dapat diberikan untuk meningkatkan harga produk bersaing, yaitu 

perusahaan harus bisa menyesuaikan produk dengan harga jual 

yang tepat dengan memperhatikan segala aspeknya, seperti 

melakukan cek kompetitor untuk promo produk yang sedang 

berlangsung di peritel pesaing, dimana dari hasil survey tersebut 

perusahaan diharapkan dapat menganalisa lebih dalam mengenai 

harga promo produk sejenis atau lainnya (basic product, fresh 

goods, white goods, fashion, dan sebagainya) yang akan 



136 

 

 

ditawarkan kepada pelanggan, agar promo yang ditawarkan 

tersebut lebih menarik dibandingkan peritel pesaing. Dengan 

mengetahui aspek-aspek apa saja yang harus menjadi perhatian 

dalam peningkatan kualitas produk, maka diharapkan perusahaan 

mampu bersaing dan unggul dengan kompetitor lain.  

2. Griya Cabang Pahlawan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan 

yang disediakan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

berdasarkan nilai rata-rata tertinggi indikator yang paling 

mempengaruhi adalah keamanan saat bertransaksi. Rekomendasi 

yang dapat diberikan untuk meningkatkan keamanan saat 

bertransaksi, yaitu perusahaan memasang CCTV di area tertentu, 

memberlakukan jadwal piket, dan titik siaga petugas untuk 

mengontrol dan mengawasi area critical perception point 

pelanggan, khususnya seperti area parkir, pintu utama, penitipan 

barang, area penjualan produk, kassa, dan pintu keluar. Sedangkan, 

berdasarkan nilai rata-rata terendah indikator yang paling 

mempengaruhi adalah fasilitas umum bagi pelanggan. 

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan fasilitas 

umum bagi pelanggan, yaitu perusahaan menyediakan fasilitas 

umum tersebut di area lantai 1, lantai 2, atau lantai 3 sesuai dengan 

tingkat kepentingan dan kebutuhan konsumen, seperti toilet, ATM, 

dan sebagainya. Dengan mengetahui aspek-aspek apa saja yang 

harus menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pelayanan, 

maka diharapkan dapat menciptakan kesan yang baik bagi 

pelanggan setelah berbelanja di Griya Cabang Pahlawan. 
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3. Berdasarkan analisa dan rekomendasi yang telah diberikan 

mengenai indikator tertinggi dan terendah, maka diharapkan tujuan 

perusahaan dapat tercapai dengan adanya hubungan relasi yang 

kuat antar pelangganya. Dimana pelanggan yang memiliki loyalitas 

yang kuat akan mengatakan hal yang positif tentang produk dan 

pelayanan yang diberikan, akan merekomendasikan produk dan 

pelayanan yang dikonsumsi dan dirasakan kepada orang lain, dan 

akan melakukan pembelian dan berlangganan secara terus menerus 

terhadap produk dan pelayanan yang diperoleh. 


