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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profile Perusahaan, Responden, dan Hasil 

4.1.1.  Profile Perusahaan 

P.T. Sumber Alfaria Trijaya sebagai pemilik dari jaringan minimarket 

Alfamart, sesuai yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta, berdiri pada tanggal 22 

Februari 1989.  Pada mulanya, gerai Alfamart bernama Alfa Mitramart, yang 

kemudian berganti nama menjadi Alfamart. 

Visi (Vision) : 

"Menjadi jaringan distribusi ritel terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, 

berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan 

harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global" 

“To be Indonesia’s largest and globally competitive widely owned retail 

distribution network that empowers small entrepreneurs and fulfills customer 

needs and expectations" 

Misi (Mission) : 

 Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan berfokus pada produk 

dan pelayanan yang berkualitas unggul (To satisfy customer needs and 

expectations by focusing on high quality products and services). 

 Selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu 

menegakkan tingkah laku/etika bisnis yang tinggi (To implement ethical 

business practices, to be the best in all of our actions). 

 Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan cara menumbuh-

kembangkan jiwa wiraswasta dan kemitraan usaha (To develop 

entrepreneurial spirits and skills in the Company and the society). 

 Membangun organisasi global yang terpercaya, sehat dan terus bertumbuh 

dan bermanfaat bagi para pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang 

saham dan masyarakat pada umumnya (To develop a reliable, healthy and 

growing organization which benefits all stakeholders). 
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Budaya Kerja (Values) : 

Menjunjung tinggi INTEGRITAS, INOVASI, KUALITAS DAN 

PRODUKTIFITAS, KERJASAMA TIM dan KEPUASAN PELANGGAN. 

Merupakan nilai dan budaya perusahaan. 

(We set high standards for INTEGRITY, INNOVATION, QUALITY AND 

PRODUCTIVITY, TEAMWORK and CUSTOMER SATISFACTION. These basic 

values are the foundation of our corporate culture). 

 

4.1.2.  Profile Responden 

Dalam analisis profile responden digunakan analisis frekuensi, dimana 

pada analisis frekuensi dapat terlihat komposisi responden. Analisis ini 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berdasarkan responden, 

yaitu : 

Tabel 4.1 Profile Responden 

Profil Responden f (n) % 

Jenis Kelamin   

   Laki-laki 35 35.0% 

   Perempuan 65 65.0% 

Usia     

    <=20 Tahun 3 3.0% 

    21 - 30 Tahun 22 22.0% 

    31 - 40 Tahun 24 24.0% 

    41 - 50 Tahun 33 33.0% 

    >50 Tahun 18 18.0% 

Total 100 100.0% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

adalah perempuan dengan persentase sebesar 65,0% sementara laki-laki 

hanya 35,0%. Rentang usia merata dari 21 tahun hingga di atas 50 tahun, 

artinya pengunjung Alfamart berasal dari usia yang cukup beragam. 
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4.1.3  Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian merupakan analisis tahap awal yang perlu 

dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian merupakan alat ukur 

yang akurat dan dapat dipercaya. Pengujian ini meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas, dan dilakukan terhadap 22 pernyataan, meliputi variabel terikat dan 

variabel bebas dan di uji kepada 30 responden. 

 

4.1.3.1  Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesalahan setiap item pernyataan 

dalam mengukur variabelnya valid (sah). Instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data sebagai pengukur itu valid. Valid artinya 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Pada penelitian ini akan menguji validitas instrumen dengan 30 orang sebagai 

responden. Uji validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap butir 

dengan skor total yang merupakan tiap skor pertanyaan yang dijawab oleh 

responden dengan menggunakan rumus teknik korelasi total product moment yang 

ada dalam SPSS versi 20. 

Skor setiap pernyataan yang diuji validitasnya dikorelasikan dengan total 

item. Jika koefisien korelasi positif dan atau lebih besar dari nilai r tabel, maka 

item yang bersangkutan itu valid, jika lebih kecil dan atau negatif maka item 

tersebut dikeluarkan dari kuesioner.  

Untuk mengukur validitas ke empat variabel pada penelitian ini, dilakukan 

ujicoba instrumen dengan menggunakan 30 responden. Validitas intrumen dicari 

dengan menghitung nilai korelasi dengan Pearson Product Moment (PPM) dalam 

program SPSS versi 20. Angka kritis korelasi tabel (r-tabel) yang diperoleh adalah 

0,361. Angka ini diperoleh dari n-2 atau 30-2 = 28 dalam tabel PPM. Dengan 

demikian apabila ada koefisien korelasi butir instrument berada dibawah 0,361 

dinyatakan tidak valid. 

Adapun hasil uji validitas kuesioner untuk variabel Bauran Produk (X1) 

yang diteliti ditampilkan pada tabel hasil uji validitas kuesioner variabel Bauran 

Produk (X1), untuk variabel Harga (X2) yang diteliti ditampilkan pada tabel hasil 
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uji validitas kuesioner variabel Harga (X2), hasil uji validitas kuesioner untuk 

variabel Kepuasan Pelanggan (Y) yang diteliti ditampilkan pada tabel hasil uji 

validitas kuesioner variabel Kepuasan Pelanggan (Y) dan hasil uji validitas 

kuesioner untuk variabel Loyalitas (Z) yang diteliti ditampilkan pada tabel hasil 

uji validitas kuesioner variabel Loyalitas (Y) 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Bauran Produk (X1) 

Item 
R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

P1 0,906 0,361 Valid 

P2 0,942 0,361 Valid 

P3 0,870 0,361 Valid 

P4 0,717 0,361 Valid 

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Harga (X2) 

Item 
R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

P5 0,756 0,361 Valid 

P6 0,797 0,361 Valid 

P7 0,580 0,361 Valid 

P8 0,612 0,361 Valid 

P9 0,848 0,361 Valid 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kepuasan (Y) 

Item 
R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

P10 0,562 0,361 Valid 

P11 0,802 0,361 Valid 

P12 0,560 0,361 Valid 

P13 0,776 0,361 Valid 

P14 0,535 0,361 Valid 

P15 0,491 0,361 Valid 

P16 0,783 0,361 Valid 

P17 0,539 0,361 Valid 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Loyalitas (Z) 

Item 
R 

Hitung 
R Tabel Keterangan 

P18 0,743 0,361 Valid 

P19 0,845 0,361 Valid 

P20 0,894 0,361 Valid 

P21 0,862 0,361 Valid 

P22 0,876 0,361 Valid 

 

Berdasarkan keempat tabel di atas baik pada variabel bauran produk, harga, 

kepuasan dan loyalitas semua item pernyataan dinyatakan valid karena nilai r 

hitung lebih besar dari nilai r tabel, sehingga semua item pernyataan dalam 

penelitian ini dapat digunakan dan dilanjutkan ke tahap perhitungan selanjutnya. 

 

4.1.3.2  Uji Reliabilitas 

Untuk mencari reliabilitas instrumen dapat dilakukan setelah kuesioner 

ditabulasi maka dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat kepercayaan 

atas kesungguhan jawaban responden dapat dipercaya. Suatu pernyataan atau 

ukuran yang akurat adalah ukuran yang cocok dengan yang ingin diukur.  

Jika kedua aspek tersebut yaitu aspek stabilitas dan aspek akurasi 

digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur mantap dan dapat 

mengukur secara cermat dan  tepat, sehingga kesalahan yang terjadi yaitu 

kesalahan pengukuran yang random sifatnya dapat ditaksir. 

 

Tabel. 4.6 Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach 

Alpa 

Titik 

Kritis 

Keterangan 

1 Bauran Produk (X1) 0,880 0,6 Reliabel 

2 Harga (X2) 0,773 Reliabel 

3 Kepuasan (Y) 0,765 Reliabel 

3 Loyalitas (Z) 0,893 Reliabel 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2018 
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Pada tabel 4.6 di atas terlihat bahwa variabel Bauran Produk (X1) 

memiliki nilai Cronbach’s Alpa sebesar 0,880 dimana nilai Cronbach’s Alpa 

lebih besar dari titik kritis (0,6). Ini menunjukkan kuesioner untuk variabel 

Bauran Produk (X1) dapat dipercaya.  

Variabel Harga (X2) memiliki nilai Cronbach’s Alpa sebesar 0,773 

dimana nilai Cronbach’s Alpa lebih besar dari titik kritis (0,6). Ini 

menunjukkan kuesioner untuk variabel Harga juga dapat dipercaya/reliable.  

Variabel Kepuasan Pelanggan memiliki nilai Cronbach’s Alpa sebesar 

0,765 lebih besar dibandingkan dengan nilai titik kritis (0,6). Angka tersebut 

bermakna bahwa kuesioner Kepuasan Pelanggan dapat dipercaya/reliable.  

Variabel Loyalitas Pelanggan memiliki nilai Cronbach’s Alpa sebesar 

0,893 lebih besar dibandingkan dengan nilai titik kritis (0,6). Angka tersebut 

bermakna bahwa kuesioner Loyalitas Pelanggan dapat dipercaya/reliable. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat 

pengukuran kesalahan yang rendah atau reliabel. 

 

4.1.4  Analisis Deskriptif 

4.1.4.1  Penilaian Responden  

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, juga terdapat beberapa 

pernyataan yang berhubungan dengan penilaian responden terhadap variabel 

Bauran Produk, Harga, Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan. Penilaian 

tersebut menggunakan skala yakni: 

1. STS : Sangat Tidak Setuju 

2. TS : Tidak Setuju 

3. S : Setuju 

4. SS : Sangat Setuju 

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk 

memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat 

diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar 

lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan 

kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi jumlah skor 
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tanggapan responden di adopsi dari buku Metode Penelitian Manajemen karangan 

Sugiyono (2013:170) yaitu berdasarkan persentase skor jawaban responden 

dengan rumus sebagai berikut. 

Skor Aktual
% Skor =

Skor Ideal
 

Keterangan: 

Skor aktual  =  jumlah skor jawaban responden 

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden  jumlah pernyataan  4) 

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh 

diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (4/4 =100%) dan 

skor minimum (1/4 = 25%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap 

indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Kriteria Pengklasifikasian Persentase Skor Tanggapan Responden 

 

No. % Skor Kriteria 

1 25.0% – 43.8% Sangat Buruk/Sangat Rendah 

2 43.8% – 62.5% Buruk/Rendah 

3 62.5% – 81.3% Baik/Tinggi 

4 81.3% – 100.0% Sangat Baik/Sangat Tinggi 

         Umi Narimawati (2007:85) 

 

A. Bauran Produk (X1) 

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar 

menyatakan setuju terhadap pernyataan – pernyataan tentang variabel Bauran 

Produk. Dari 100 responden yang mengembalikan kuesioner, diperoleh jawaban 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Bauran Produk 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Jumlah 
Skor 

Total 
% 

SS S TS STS 

1 

Barang yang dijual di 

Alfamart Cipetir 

banyak mereknya 

48 51 1 0 100 347 86.8% 

2 

Barang yang dijual di 

Alfamart Cipetir 

banyak jenisnya 

41 57 2 0 100 339 84.8% 

3 

Ukuran, rasa dan 

kemasan barang yang 

dijual lengkap 

38 60 2 0 100 336 84.0% 

4 

Barang yang saya 

butuhkan selalu 

tersedia 

36 58 6 0 100 330 82.5% 

Bauran Produk (X1) 1.352 84.5% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengolahan data mengenai bauran produk pada tabel di atas, dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

1. Barang yang dijual di Alfamart Cipetir banyak mereknya 

Tanggapan responden mengenai barang yang dijual di Alfamart Cipetir banyak 

mereknya mendapatkan persentase sebesar 86,8% dari skor ideal. Skor 

tersebut masuk kedalam kategori sangat baik. Responden mengakui bahwa 

barang yang dijual banyak mereknya. 

2. Barang yang dijual di Alfamart Cipetir banyak jenisnya 

Tanggapan responden mengenai barang yang dijual di Alfamart Cipetir banyak 

jenisnya mendapatkan persentase sebesar 84,8% dari skor ideal. Skor tersebut 

masuk kedalam kategori sangat baik. Responden mengakui bahwa barang 

yang dijual banyak jenisnya. 

3. Ukuran, rasa dan kemasan barang yang dijual lengkap 

Tanggapan responden mengenai Ukuran, rasa dan kemasan barang yang dijual 

lengkap mendapatkan persentase sebesar 84,0% dari skor ideal. Skor tersebut 

masuk kedalam kategori sangat baik. Responden mengakui bahwa ukuran, 

rasa dan kemasan barang yang dijual lengkap. 
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4. Barang yang saya butuhkan selalu tersedia 

Tanggapan responden mengenai barang yang saya butuhkan selalu tersedia 

mendapatkan persentase sebesar 82,5% dari skor ideal. Skor tersebut masuk 

kedalam kategori sangat baik. Responden mengakui bahwa barang yang saya 

butuhkan selalu tersedia. 

 

Sangat Buruk Buruk Baik Sangat Baik 

   25,0%                43,8%                    62,5%                    81,3%                   100,0% 

Gambar 4.1 

Persentase Garis Kontinum Bauran Produk 

 

Perhitungan dalam tabel menujukkan nilai yang diperoleh adalah 1.352 atau 

84,5%. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa bauran produk dipersepsikan 

sangat baik oleh pelanggan secara keseluruhan karena berada dalam kategori 

sangat baik.  

 

B. Harga (X2) 

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar menyatakan 

setuju terhadap pernyataan – pernyataan tentang variabel Harga. Dari 100 

responden yang mengembalikan kuesioner, diperoleh jawaban sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9. Tanggapan Responden Mengenai Harga 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Jumlah 
Skor 

Total 
% 

SS S TS STS 

1 

Harga jual 

terjangkau oleh 

konsumen 

33 61 6 0 100 327 81.8% 

2 

Harga jual yang 

ditetapkan 

sesuai kualitas 

produk 

28 67 5 0 100 323 80.8% 

3 
Harga barang 

yang saya 
17 71 12 0 100 305 76.3% 

84.5% 
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konsumsi 

sehari-hari lebih 

murah di 

Alfamart Cipetir 

dibanding 

minimarket lain 

4 

Harga barang 

dengan kemasan 

lebih besar lebih 

murah di 

Alfamart Cipetir 

dibanding 

minimarket lain 

24 65 11 0 100 313 78.3% 

5 

Harga barang 

sesuai dengan 

manfaat yang 

saya rasakan 

31 62 7 0 100 324 81.0% 

Harga (X2) 1.592 79.6% 

 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengolahan data mengenai Harga pada tabel di atas, dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Harga jual terjangkau oleh konsumen. 

Tanggapan responden mengenai harga jual terjangkau oleh konsumen 

mendapatkan persentase sebesar 81,8% dari skor ideal. Skor tersebut masuk 

kedalam kategori sangat baik. Responden mengakui bahwa harga jual 

terjangkau oleh konsumen. 

2. Harga jual yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk. 

Tanggapan responden mengenai harga jual yang ditetapkan sesuai dengan 

kualitas produk mendapatkan persentase sebesar 80,8% dari skor ideal. Skor 

tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa harga jual 

yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk. 

3. Harga barang yang saya konsumsi sehari-hari lebih murah di Alfamart Cipetir 

dibanding minimarket lain. 

Tanggapan responden mengenai harga barang yang saya konsumsi sehari-hari 

lebih murah di Alfamart Cipetir dibanding minimarket lain mendapatkan 

persentase sebesar 76,3% dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam 
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kategori baik. Responden mengakui bahwa harga barang yang saya konsumsi 

sehari-hari lebih murah di Alfamart Cipetir dibanding minimarket lain. 

4. Harga barang dengan kemasan lebih besar lebih murah di Alfamart Cipetir 

dibanding minimarket lain. 

Tanggapan responden mengenai harga barang dengan kemasan lebih besar 

lebih murah di Alfamart Cipetir dibanding minimarket lain mendapatkan 

persentase sebesar 78,3% dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam 

kategori baik. Responden mengakui bahwa harga barang dengan kemasan 

lebih besar lebih murah di Alfamart Cipetir dibanding minimarket lain. 

5. Harga barang sesuai dengan manfaat yang saya rasakan. 

Tanggapan responden mengenai harga barang sesuai dengan manfaat yang 

saya rasakan mendapatkan persentase sebesar 81,0% dari skor ideal. Skor 

tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa harga 

barang sesuai dengan manfaat yang saya rasakan. 

 

 

Sangat Buruk Buruk Baik Sangat Baik 

   25,0%                43,8%                    62,5%                    81,3%                   100,0% 

Gambar 4.2 

Persentase Garis Kontinum Harga 

 

Perhitungan dalam tabel menujukkan nilai yang diperoleh adalah 1.592 atau 

79,6%. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Harga dipersepsikan baik oleh 

pelanggan secara keseluruhan karena berada dalam kategori baik.  

 

C. Kepuasan Pelanggan (Y) 

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar 

menyatakan setuju terhadap pernyataan – pernyataan tentang variabel Kepuasan 

Pelanggan. Dari 100 responden yang mengembalikan kuesioner, diperoleh 

jawaban sebagai berikut: 

79.6% 
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Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Pelanggan 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Jumlah 
Skor 

Total 
% 

SS S TS STS 

1 

Harga barang di 

Alfamart Cipetir 

terjangkau 

24 63 13 0 100 311 77.8% 

2 

Pelayanan karyawan 

toko Alfamart Cipetir 

ramah 

37 51 12 0 100 325 81.3% 

3 

Alfamart Cipetir 

melayani pembelian 

token listrik atau 

pembayaran tagihan 

listrik 

33 53 13 1 100 318 79.5% 

4 

Banyak barang 

promosi di Alfamart 

Cipetir 

24 61 13 2 100 307 76.8% 

5 

Barang yang saya beli 

di Alfamart Cipetir 

lebih murah dibanding 

minimarket lain 

5 37 47 11 100 236 59.0% 

6 

Saya dilayani dengan 

baik di Alfamart 

Cipetir 

20 51 25 4 100 287 71.8% 

7 

Karyawan Alfamart 

Cipetir tidak pernah 

menolak pembelian 

token listrik 

14 61 21 4 100 285 71.3% 

8 

Harga barang yang 

sedang promo sama 

dengan yang di 

struk/komputer kasir 

4 51 33 12 100 247 61.8% 

Kepuasan Pelanggan (Y) 2.316 72.4% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengolahan data mengenai Kepuasan Pelanggan pada tabel di 

atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Harga barang di Alfamart Cipetir terjangkau. 

Tanggapan responden mengenai harga barang di Alfamart Cipetir terjangkau 

mendapatkan presentase sebesar 77,8% dari skor ideal. Skor tersebut masuk 

kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa harga barang di 

Alfamart Cipetir terjangkau. 
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2. Pelayanan karyawan toko Alfamart Cipetir ramah. 

Tanggapan responden mengenai pelayanan karyawan toko Alfamart Cipetir 

ramah mendapatkan presentase sebesar 81,3% dari skor ideal. Skor tersebut 

masuk kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa pelayanan 

karyawan toko Alfamart Cipetir ramah. 

3. Alfamart Cipetir melayani pembelian token listrik atau pembayaran tagihan 

listrik. 

Tanggapan responden mengenai Alfamart Cipetir melayani pembelian token 

listrik atau pembayaran tagihan listrik mendapatkan persentase sebesar 

79,5% dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam kategori baik. 

Responden mengakui bahwa Alfamart Cipetir melayani pembelian token 

listrik atau pembayaran tagihan listrik. 

4. Banyak barang promosi di Alfamart Cipetir. 

Tanggapan responden mengenai banyak barang promosi di Alfamart Cipetir 

mendapatkan presentase sebesar 76,8% dari skor ideal. Skor tersebut masuk 

kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa banyak barang promosi 

di Alfamart Cipetir. 

5. Barang yang saya beli di Alfamart Cipetir lebih murah dibanding minimarket 

lain. 

Tanggapan responden mengenai Barang yang saya beli di Alfamart Cipetir 

lebih murah dibanding minimarket lain mendapatkan persentase sebesar 

59,0% dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam kategori buruk. 

Responden mengakui bahwa barang yang saya beli di Alfamart Cipetir lebih 

mahal dibanding minimarket lain. 

6. Dilayani dengan baik di Alfamart Cipetir. 

Tanggapan responden mengenai dilayani dengan baik di Alfamart Cipetir 

mendapatkan persentase sebesar 71,8% dari skor ideal. Skor tersebut masuk 

kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa dilayani dengan baik di 

Alfamart Cipetir. 
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7. Karyawan Alfamart Cipetir tidak pernah menolak pembelian token listrik. 

Tanggapan responden mengenai Karyawan Alfamart Cipetir tidak pernah 

menolak pembelian token listrik mendapatkan persentase sebesar 71,3% dari 

skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden mengakui 

bahwa Karyawan Alfamart Cipetir tidak pernah menolak pembelian token 

listrik. 

8. Harga barang yang sedang promo sama dengan yang di struk/komputer kasir. 

Tanggapan responden mengenai harga barang yang sedang promo sama 

dengan yang di struk/komputer kasir mendapatkan persentase sebesar 61,8% 

dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden 

mengakui bahwa harga barang yang sedang promo sama dengan yang di 

struk/komputer kasir. 

 

Sangat Buruk Buruk Baik Sangat Baik 

   25,0%                43,8%                    62,5%                    81,3%                   100,0% 

Gambar 4.3 

Persentase Garis Kontinum Kepuasan Pelanggan 

 

Perhitungan dalam tabel menujukkan nilai yang diperoleh adalah 2.316 atau 

72,4%. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Kepuasan Pelanggan 

dipersepsikan baik oleh pelanggan secara keseluruhan karena berada dalam 

kategori baik.  

 

D. Loyalitas Pelanggan (X2) 

Hasil data lapangan yang diperoleh menunjukkan sebagian besar 

menyatakan setuju terhadap pernyataan – pernyataan tentang variabel Loyalitas 

Pelanggan. Dari 100 responden yang mengembalikan kuesioner, diperoleh 

jawaban sebagai berikut: 

 

 

72.4% 
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Tabel 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Loyalitas Pelanggan 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

Jumlah 
Skor 

Total 
% 

SS S TS STS 

1 

Saya berbelanja 

minimal 2 kali 

dalam sebulan 

24 32 44 0 100 280 70.0% 

2 

Saya selalu 

berbelanja ke 

Alfamart Cipetir 

walaupun di 

minimarket lain 

ada potongan harga 

atau hadiah 

19 54 25 2 100 290 72.5% 

3 

Saya selalu 

menceritakan hal 

yang baik tentang 

Alfamart Cipetir 

kepada oranglain 

25 56 17 2 100 304 76.0% 

4 

Saya membeli 

token listrik atau 

bayar tagihan 

listrik di Alfamart 

Cipetir 

32 46 20 2 100 308 77.0% 

5 

Saya selalu 

membeli 

kebutuhan sehari-

hari di Alfamart 

Cipetir 

35 40 23 2 100 308 77.0% 

Loyalitas Pelanggan (Z) 1.490 74.5% 

 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Dari hasil pengolahan data mengenai Loyalitas Pelanggan pada tabel di atas, 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Berbelanja minimal 2 kali dalam sebulan. 

Tanggapan responden mengenai berbelanja minimal 2 kali dalam sebulan 

mendapatkan persentase sebesar 70,0% dari skor ideal. Skor tersebut masuk 

kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa berbelanja minimal 2 kali 

dalam sebulan. 

2. Selalu berbelanja ke Alfamart Cipetir walaupun di minimarket lain ada 

potongan harga atau hadiah. 
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Tanggapan responden mengenai selalu berbelanja ke Alfamart Cipetir 

walaupun di minimarket lain ada potongan harga atau hadiah mendapatkan 

persentase sebesar 72,5% dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam 

kategori baik. Responden mengakui bahwa selalu berbelanja ke Alfamart 

Cipetir walaupun di minimarket lain ada potongan harga atau hadiah. 

3. Selalu menceritakan hal yang baik tentang Alfamart Cipetir kepada orang lain. 

Tanggapan responden mengenai selalu menceritakan hal yang baik tentang 

Alfamart Cipetir kepada orang lain mendapatkan persentase sebesar 76,0% 

dari skor ideal. Skor tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden 

mengakui bahwa selalu menceritakan hal yang baik tentang Alfamart Cipetir 

kepada oranglain. 

4. Membeli token listrik atau bayar tagihan listrik di Alfamart Cipetir.  

Tanggapan responden mengenai membeli token listrik atau bayar tagihan 

listrik di Alfamart Cipetir mendapatkan presentase sebesar 77,0% dari skor 

ideal. Skor tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden mengakui 

bahwa responden bisa membeli token listrik atau bayar tagihan listrik di 

Alfamart Cipetir. 

5. Selalu membeli kebutuhan sehari-hari di Alfamart Cipetir. 

Tanggapan responden mengenai selalu membeli kebutuhan sehari-hari di 

Alfamart Cipetir mendapatkan persentase sebesar 77,0% dari skor ideal. Skor 

tersebut masuk kedalam kategori baik. Responden mengakui bahwa selalu 

membeli kebutuhan sehari-hari di Alfamart Cipetir. 

 

Sangat Buruk Buruk Baik Sangat Baik 

   25,0%                43,8%                    62,5%                    81,3%                   100,0% 

Gambar 4.4 

Persentase Garis Kontinum Loyalitas Pelanggan 

 

 

74.5% 
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Perhitungan dalam tabel menujukkan nilai yang diperoleh adalah 1.490 atau 

74,5%. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Loyalitas Pelanggan 

dipersepsikan baik oleh pelanggan secara keseluruhan karena berada dalam 

kategori baik.  

 

4.1.5  Uji Asumsi Klasik 

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan maka data akan diuji 

dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur mengkaji 

hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel 

independen. Sebelum masuk ke pembahasan analisis jalur, dilakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu agar hasil estimasi yang dihasilkan menjadi baik. Uji 

asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

normalitas. 

 

4.1.5.1  Uji Multikolinearitas 

Pengujian Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. 

Untuk mendeteksi adanya Multikolinearitas, maka dapat dilihat dengan 

besaran nilai VIF (Variance Inflation Factor).  Menurut Algifari (2000) jika nilai 

VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model tidak terdapat gejala 

multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas. Untuk 

hasil pengujian multikolinearitas, dapat dilihat dari tabel 4.12 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

Tabel 4.12 Tabel Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

X1 .308 3.248 

X2 .306 3.269 

Y .257 3.884 

a. Dependent Variable: Z 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Nilai VIF (Variance Inflation Factor) pada tabel 4.12 di atas, VIF  untuk 

bauran produk = 3,248 < 10.  Nilai VIF untuk harga  =  3,269  <  10.  Sehingga 

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  model  tidak  terdapat  (tidak terjadi) 

multikolinearitas antar variabel bebas karena nilai VIF masing-masing variabel 

yang lebih kecil dari 10. 

 

4.1.5.2  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Bila varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika  berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

Untuk melihat ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi 

dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot. Terjadi 

heteroskedastisitas dalam model regresi jika titik-titik dalam scaterplot 

membentuk pola-pola tertentu atau berkumpul di satu sisi atau dekat nilai 0 pada 

sumbu Y pada kurva yang dihasilkan saat kita menggambar kurva dengan 

menggunakan SPSS.  Jika titik-titik data menyebar tidak secara beraturan, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Jonathan Sarwono, 2013:19). Hasil dari 

pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Grafik Scater Plot Uji Heteroskedastisitas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 

 

4.1.5.3  Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

dependent, variabel bebas, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk mendeteksi model regresi normal atau tidak, dapat dilihat dari uji 

Kolmogorov smirnov. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data memiliki distribusi 

yang normal, sebaliknya jika nilai sig kurang dari 0,05 maka data memiliki 

distribusi yang tidak normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari tabel 4.13 

berikut ini. 
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Tabel 4.13 Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .24957492 

Most Extreme Differences 

Absolute .116 

Positive .116 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.157 

Asymp. Sig. (2-tailed) .137 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa data pada model memiliki 

distribusi yang normal, karena nilai asymp.sig berada di atas 0,05. Dengan 

demikian seluruh uji asumsi telah terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan pada 

analisis jalur. 

 

4.1.6  Analisis Jalur 

4.1.6.1 Pengujian Pengaruh Bauran Produk (X1) dan Harga (X2) terhadap 

Kepuasan pelanggan (Y) (Sub Struktur 1) 

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh Bauran produk (X1) dan 

Harga (X2) terhadap Kepuasan pelanggan (Y), baik secara bersama-sama maupun 

secara parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien jalur dari 

masing-masing variabel independen yaitu, Bauran produk (X1), Harga (X2) 

terhadap Kepuasan pelanggan (Y) yang terlihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.14 Pengaruh Bauran produk (X1) dan Harga (X2) terhadap 

Kepuasan pelanggan (Y) 

Variabel Koefisien Jalur thitung P-value R Square 

Bauran produk 0,455 5,655 0,000 0,743 

Harga 0,461 5,727 0,000 

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2018 

Dari tabel diatas diperoleh total pengaruh variabel Bauran Produk (X1) dan 

Harga (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) adalah sebesar 0,743 atau 74,3%. 

Sedangkan sisanya sebesar 25,7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar 

kedua variabel independen tersebut.  

Setelah koefisien jalur dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah 

Bauran Produk (X1) dan Harga (X2) berpengaruh signifikan baik secara parsial 

maupun secara simultan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y), maka dilakukan 

pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimulai dari pengujian secara parsial dan 

dilanjutkan dengan pengujian secara simultan (bersama-sama). 

1) Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk membuktikan apakah secara 

parsial Bauran Produk (X1) dan Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y). Untuk menguji koefisien jalur masing-masing variabel 

bebas digunakan statistik uji t dengan melihat besarnya p-value (sig) 

dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 5%). 

A. Pengujian Pengaruh Bauran Produk (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Y)  

Analisis pengaruh variabel Bauran Produk (X1) terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y1) diperoleh hasil berdasarkan hasil perhitungan dengan software 

SPSS sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Pengaruh Bauran Produk (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

   
Beta thitung P Label 

Bauran produk  Kepuasan pelanggan 0.455 5.655 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa arah hubungan Bauran 

Produk (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) adalah positif (perhatikan nilai 

pada kolom beta), disana tertulis 0,455 artinya ketika ada peningkatan Bauran 

produk (X1) maka akan meningkatkan Kepuasan pelanggan (Y). 

Kemudian penulis melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan 

melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 

5%) kriteria pengujian yang digunakan adalah : 

 Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hipotesis 1 

H01  : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Bauran produk terhadap 

Kepuasan pelanggan 

Ha1  : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Bauran produk terhadap 

Kepuasan pelanggan 

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana 

diperoleh p-value sebesar 0,000 sehingga p-value < α = 0,05, ini pun sejalan 

dengan hasil pengujian t hitung yang lebih besar dari t table (5,655 > 1,985). 

Artinya H01 ditolak dan Ha1 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Bauran produk terhadap Kepuasan pelanggan. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Bauran produk 

terhadap Kepuasan pelanggan dapat diterima. (Hipotesis 1 diterima) 

 

B. Pengujian Pengaruh Harga (X2) terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

Analisis pengaruh variabel Harga (X2) terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

diperoleh hasil berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.16 Pengaruh Harga (X2) terhadap Kepuasan pelanggan (Y) 

   
Beta thitung P Label 

Harga  Kepuasan pelanggan 0.461 5.727 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa arah hubungan Harga (X2) 

terhadap Kepuasan pelanggan (Y) adalah positif (perhatikan nilai pada kolom 

beta), disana tertulis 0,461 artinya ketika ada peningkatan Harga (X2) maka akan 

meningkatkan Kepuasan pelanggan (Y). 

Kemudian penulis melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan 

melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 

5%) kriteria pengujian yang digunakan adalah : 

 Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hipotesis 2 

H02  : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Harga terhadap Kepuasan 

pelanggan 

Ha2  : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Harga terhadap Kepuasan 

pelanggan 

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana 

diperoleh p-value sebesar 0,000 sehingga p-value < α = 0,05, ini pun sejalan 

dengan hasil pengujian t hitung yang lebih besar dari t table (5,727 > 1,985).  

Artinya H02 ditolak dan Ha2 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Harga terhadap Kepuasan pelanggan. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Harga terhadap 

Kepuasan pelanggan dapat diterima. (Hipotesis 2 diterima) 

 

2) Pengujian Secara Simultan 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk membuktikan apakah secara 

bersama-sama Bauran produk dan Harga berpengaruh terhadap Kepuasan 

pelanggan. 
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Hipotesis 3 

H03 : Bauran produk dan Harga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan. 

Ha3 : Bauran produk dan Harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

pelanggan  

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistic uji F dengan ketentuan: 

 Tolak H0 jika Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung > Ftabel) 

 Terima H0 jika Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel (Fhitung ≤ Ftabel) 

Rumus perhitungan uji f adalah sebagai berikut: 

 

Dan diperoleh hasil perhitungan SPSS seperti dibawah ini: 

 

Tabel 4.17 Uji Hipotesis Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14,321 2 7,160 139,896 ,000b 

Residual 4,965 97 ,051   

Total 19,285 99    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Dengan nilai  = 5%;  df1=k(banyaknya variable bebas)=3;  df2=n-k-1=100-2-

1=97 diperoleh nilai F tabel sebesar  3,090.  

Berdasarkan hasil perhitungan Fhitung diperoleh sebesar 139,896 dengan nilai 

ftabel sebesar 3,090. Kriteria pengujiannya adalah, “tolak Ho jika Fhitung > Ftabel”. 

Karena dari hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung = 139,896 > Ftabel = 3,090, maka 

pada α = 5% diputuskan untuk menolak H04 sehingga Ha4 diterima.  

Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Bauran produk 

dan Harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan pelanggan. Gambar model 

sub struktur pertama adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.6 Uji Model Sub Struktur 1 

4.1.6.2 Pengujian Pengaruh Bauran Produk (X1) dan Harga (X2) terhadap 

Loyalitas pelanggan (Z) (Sub Struktur 2) 

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh Bauran produk (X1) dan 

Harga (X2) terhadap Loyalitas pelanggan (Z), baik secara bersama-sama maupun 

secara parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien jalur dari 

masing-masing variabel independen yaitu, Bauran produk (X1), Harga (X2) 

terhadap Loyalitas pelanggan (Z) yang terlihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.18 

Pengaruh Bauran produk (X1) dan Harga (X2) terhadap Loyalitas pelanggan 

(Z) 

Variabel Koefisien Jalur thitung P-value R Square 

Bauran produk 0,550 9,187 0,000 0,858 

Harga 0,434 7,262 0,000 

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2018 

 

Dari tabel diatas diperoleh total pengaruh variabel Bauran produk (X1) dan 

Harga (X2) terhadap Loyalitas pelanggan (Z) adalah sebesar 0,858 atau 85,8%. 

Sedangkan sisanya sebesar 14,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar 

variabel independen tersebut.  

Setelah koefisien jalur dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah 

Bauran produk (X1) dan Harga (X2) berpengaruh signifikan baik secara parsial 

maupun secara simultan terhadap Loyalitas pelanggan (Z), maka dilakukan 
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pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimulai dari pengujian secara parsial dan 

dilanjutkan dengan pengujian secara simultan (bersama-sama). 

1) Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial 

Pengujian secara parsial dilakukan untuk membuktikan apakah secara 

parsial Bauran produk (X1) dan Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas pelanggan (Z). Untuk menguji koefisien jalur masing-masing variabel 

bebas digunakan statistic uji t dengan melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan 

dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 5%). 

A. Pengujian Pengaruh Bauran produk (X1) terhadap Loyalitas pelanggan 

(Z)  

Analisis pengaruh variabel Bauran produk (X1) terhadap Loyalitas 

pelanggan (Z) diperoleh hasil berdasarkan hasil perhitungan dengan software 

SPSS sebagai berikut: 

 

Tabel 4.19 Pengaruh Bauran produk (X1) terhadap Loyalitas pelanggan (Y) 

   
Beta thitung P Label 

Bauran produk  Loyalitas pelanggan 0.550 9.187 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa arah hubungan Bauran 

produk (X1) terhadap Loyalitas pelanggan (Z) adalah positif (perhatikan nilai pada 

kolom beta), disana tertulis 0,550 artinya ketika ada peningkatan Bauran produk 

(X1) maka akan meningkatkan Loyalitas pelanggan (Z). 

Kemudian penulis melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan 

melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 

5%) kriteria pengujian yang digunakan adalah :. 

 Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hipotesis 4 

H04  : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Bauran produk terhadap 

Loyalitas pelanggan 
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Ha4  : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Bauran produk terhadap 

Loyalitas pelanggan 

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana 

diperoleh p-value sebesar 0,000 sehingga p-value < α = 0,05, ini pun sejalan 

dengan hasil pengujian t hitung yang lebih besar dari t table (9,187 > 1,985). 

Artinya H04 ditolak dan Ha4 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Bauran produk terhadap Loyalitas pelanggan. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Bauran produk 

terhadap Loyalitas pelanggan dapat diterima. (Hipotesis 4 Diterima) 

B. Pengujian Pengaruh Harga (X2) terhadap Loyalitas pelanggan (Z) 

Analisis pengaruh variabel Harga (X2) terhadap Loyalitas pelanggan (Z) 

diperoleh hasil berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.20 Pengaruh Harga (X2) terhadap Loyalitas pelanggan (Z) 

   
Beta thitung P Label 

Harga  Loyalitas pelanggan 0.434 7.262 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa arah hubungan Harga (X2) 

terhadap Loyalitas pelanggan (Z) adalah positif (perhatikan nilai pada kolom 

beta), disana tertulis 0,434 artinya ketika ada peningkatan Harga (X2) maka akan 

meningkatkan Loyalitas pelanggan (Z). 

Kemudian penulis melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan 

melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 

5%) kriteria pengujian yang digunakan adalah : 

 Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hipotesis 5 

H05  : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Harga terhadap Loyalitas 

pelanggan 
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Ha5  : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Harga terhadap Loyalitas 

pelanggan 

Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana 

diperoleh p-value sebesar 0,000 sehingga p-value < α = 0,05, ini pun sejalan 

dengan hasil pengujian t hitung yang lebih besar dari t table (7,262 > 1,985). 

Artinya H05 ditolak dan Ha5 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara Harga terhadap Loyalitas pelanggan. Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Harga terhadap 

Loyalitas pelanggan dapat diterima. (Hipotesis 5 diterima) 

 

 

Gambar 4.7 Uji Model Sub Struktur 2 

4.1.6.3 Pengujian Pengaruh Kepuasan Pelanggan (Y) terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Z) (Sub Struktur 3) 

Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh Kepuasan pelanggan (Y) 

terhadap Loyalitas pelanggan (Z). Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 

koefisien jalur dari variabel Kepuasan pelanggan (Y) terhadap Loyalitas 

pelanggan (Z) yang terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.21 Pengaruh Kepuasan pelanggan (Y) terhadap Loyalitas pelanggan 

(Z) 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 
thitung 

P-

value 

R 

Square 

Kepuasan  Loyalitas 

pelanggan 
0,895 19,888 0,000 0,801 

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2018  
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Dari tabel diatas diperoleh total pengaruh variabel Kepuasan pelanggan (Y) 

terhadap Loyalitas pelanggan (Z) adalah sebesar 0,801 atau 80,1%. Sedangkan 

sisanya sebesar 19,9% merupakan pengaruh factor-faktor lain diluar Kepuasan 

pelanggan.  

Setelah koefisien jalur dihitung, selanjutnya untuk membuktikan apakah 

Kepuasan pelanggan (Y) berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pelanggan 

(Z), maka dilakukan pengujian hipotesis.  

Analisis pengaruh variabel Kepuasan pelanggan (Y) terhadap Loyalitas 

pelanggan (Z) diperoleh hasil berdasarkan hasil perhitungan dengan software 

SPSS sebagai berikut: 

 

Tabel 4.22 Pengaruh Kepuasan pelanggan (Y) terhadap Loyalitas pelanggan 

(Z) 

   
Beta Thitung P Label 

Kepuasan  Loyalitas pelanggan 0.895 19.888 0,000 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa arah hubungan Kepuasan 

pelanggan (Y) terhadap Loyalitas pelanggan (Z) adalah positif (perhatikan nilai 

pada kolom beta), disana tertulis 0,895 artinya ketika ada peningkatan Kepuasan 

pelanggan (Y) maka akan meningkatkan Loyalitas pelanggan (Z). 

Kemudian penulis melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan 

melihat besarnya p-value (sig) dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi α = 

5%) kriteria pengujian yang digunakan adalah :. 

 Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima. 

 Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hipotesis 6 

H06  : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepuasan pelanggan 

terhadap Loyalitas pelanggan  

Ha6  : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepuasan pelanggan terhadap 

Loyalitas pelanggan  
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Berdasarkan ketentuan yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana 

diperoleh p-value sebesar 0,000 sehingga p-value < α = 0,05. Artinya H06 ditolak 

dan Ha6 diterima, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Kepuasan 

pelanggan terhadap Loyalitas pelanggan. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Kepuasan pelanggan terhadap 

Loyalitas pelanggan dapat diterima. (Hipotesis 6 diterima) 

Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas pelanggan. Gambar model 

sub struktur ketiga berdasarkan perhitungan SPSS adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.8 Uji Model Sub Struktur 3 

4.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan selain dengan mencari 

pelanggan baru tentunya juga harus mempertahankan pelanggan yang telah lama 

agar tetap loyal terus memakai barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan.  

Dari penelitian yang dilakukan ini, mengenai pengaruh bauran produk dan harga 

terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan, 

dengan pembahasan sebagai berikut : 

 

4.2.1  Pengaruh Bauran Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa bauran produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  Jika semakin lengkap produk 

dan selalu dijaga ketersediaannya maka kepuasan pelanggan dapat semakin tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Surip Ngadino, 

Pawirosumarto Suharno, dan Liestijati Farida (2017), menunjukkan secara parsial 

produk dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 
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4.2.2  Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  Jika semakin terjangkau harga, 

sesuai dengan kualitas produk dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan maka 

kepuasan pelanggan dapat semakin tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Djumarno, 

Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin (2018), menyimpulkan bahwa 

harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

4.2.3  Pengaruh Bauran Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa bauran produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  Jika semakin lengkap produk 

dan selalu dijaga ketersediaannya maka loyalitas pelanggan dapat semakin tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Djumarno, 

Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin (2018), memperoleh hasil bahwa 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

4.2.4  Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  Jika semakin terjangkau harga, 

sesuai dengan kualitas produk dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan maka 

loyalitas pelanggan dapat semakin tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Djumarno, 

Santrianimatina Anjani, dan Said Djamaluddin (2018), menyimpulkan bahwa 

harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

4.2.5  Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  Hal ini 

menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan Alfamart Cipetir menimbulkan 

loyalitas. 
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Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Samaan Al-Msallam 

(2015), memperoleh hasil bahwa kepuasan pelanggan memiliki dampak langsung 

pada loyalitas pelanggan. 

 

4.2.6  Pengaruh Bauran Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa bauran produk dan harga 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.  

Hal ini menyimpulkan bahwa di Alfamart Cipetir sudah menerapkan bauran 

produk dan harga yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Surip Ngadino, 

Pawirosumarto Suharno, dan Liestijati Farida (2017), memperoleh hasil di mana 

produk dan harga secara simultan mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

 

4.3  Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan 

sebagai berikut : 

1. Bauran produk walaupun sudah termasuk dalam kategori baik namun 

untuk ketersediaan barang yang dicari oleh pelanggan masih harus 

ditingkatkan. Perlu diadakan evaluasi terhadap stok barang yang harusnya 

tersedia dibandingkan dengan penjualan barang tersebut sehingga dapat 

meminimalisir kekosongan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

2. Harga walaupun sudah termasuk dalam kategori baik namun persepsi 

harga murah masih belum tercipta. Hal ini penting dievaluasi terutama 

karena terdapat kompetitor minimarket lain yang berjarak 200 meter dari 

Alfamart Cipetir.  Perlu secara rutin dilakukan perbandingan harga di 

kompetitor dan Alfamart Cipetir baik untuk barang yang sedang promosi 

ataupun bukan. 

3. Kepuasan pelanggan walaupun sudah termasuk dalam kategori baik 

namun untuk temuan perbedaan harga antara yang di rak dan yang di 

komputer kasir nilainya buruk.  Ini menjadi catatan penting agar segera 
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dilakukan evaluasi atas harga yang terdapat di rak dengan yang di 

komputer kasir.  Dan juga secara rutin dilakukan pengecekan bila terjadi 

perubahan harga agar segera di update. 

4. Loyalitas pelanggan walaupun sudah termasuk dalam kategori baik namun 

44 responden menjawab tidak setuju untuk melakukan belanja minimal 2 

kali dalam sebulan.  Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut apakah banyak 

konsumen kecewa berhubungan dengan hal perbedaan harga dan juga 

persepsi harga murah.  Perlu juga dilakukan kegiatan promosi yang 

menarik konsumen mengingat Alfamart Cipetir mempunyai kompetitor 

yang berjarak harnya 200 meter. 


