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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang suah pernah 

melakukan pembelian ulang pada Luxury Aquarium. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel sebanyak 115 responden sesuai dengan hasil perhitungan 

sebelumnya. 

Untuk mengetahui gambaran responden dalam penelitian ini, berikut akan 

diuraikan pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pendapatan setiap bulan dan frekuensi pembelian dalam sebulan: 

Tabel 4.1 

Kategori Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pertanyaan Jawaban Jumlah % 

 

Jenis Kelamin 

 

Laki – Laki 88 76,52 

Perempuan 27 23,48 

Total 115 100 

Sumber: Hasil olah data primer, 2019 

Gambar 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 1.1 di atas menggambarkan mengenai 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dari 115 orang yang diteliti, 88 

orang (76,52%) diantaranya adalah laki – laki, 27 orang (23,48%) diantaranya 

adalah perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

merupakan responden yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 76,52%. Hal ini 

dikarenakan pada umumnya yang gemar mengoleksi ikan hias adalah konsumen 

yang berjenis kelamin laki – laki. 

Tabel 4.2 

Kategori Responden Berdasarkan Usia 

Pertanyaan Jawaban Jumlah % 

 

 

 

Usia 

 

< 20 tahun 8 6,96 

20 – 30 tahun 18 15,65 

31 – 40 tahun 51 44,35 

41 – 50 tahun 14 12,17 

> 50 tahun 24 20,87 

Total 115 100 

Sumber: Hasil olah data primer, 2019 

 

Gambar 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 di atas menggambarkan mengenai 

karakteristik responden berdasarkan usia. Dari data yang disajikan pada tabel di atas 
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terlihat bahwa dari 115 orang yang diteliti, 51 orang (44,35%) diantaranya 

merupakan konsumen yang berusia 31 – 40 tahun, 24 orang (20,87%) diantaranya 

merupakan konsumen yang berusia > 50 tahun, 18 orang (15,65%) diantaranya 

merupakan konsumen yang berusia 20 – 30 tahun, 14 orang (12,17%) diantaranya 

merupakan konsumen yang berusia 41 – 50 tahun serta 8 orang (6,96%) diantaranya 

yang berusia < 20 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

merupakan konsumen yang berusia 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 44,35%. Hal 

dikarenakan konsumen yang berusia 31 – 40 tahun merupakan konsumen yang telah 

memiliki pekerjaan dan pendapatan sehingga senang mengoleksi ikan hias. 

Tabel 4.3 

Kategori Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pertanyaan Jawaban Jumlah % 

 

 
 

Pekerjaan 

 

Pelajar/Mahasiswa/I 14 12,17 

Pegawai Negeri 23 20 

Pegawai Swasta 26 22,61 

Wiraswasta 52 45,22 

Total 115 100 

Sumber: Hasil olah data primer, 2019 

 

Gambar 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
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Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.3 di atas menggambarkan mengenai 

karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Dari data yang disajikan pada tabel 

di atas terlihat bahwa dari 115 orang yang diteliti, 52 responden (45,22%) 

diantaranya merupakan konsumen yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, 26 

responden (22,61%) diantaranya merupakan konsumen yang memiliki pekerjaan 

sebagai pegawai swasta, 23 responden (20%) diantaranya merupakan konsumen 

yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri dan 14 responden (12,17%) 

diantaranya merupakan konsumen yang memiliki pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa/i. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sebanyak 45,22%. Hal ini dikarenakan 

konsumen yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta memiliki waktu luang lebih 

banyak untuk mengurus ikan hias. 

Tabel 4.4 

Kategori Responden Berdasarkan Pendapatan Setiap Bulan 

Pertanyaan Jawaban Jumlah % 

 

 

Pendapatan 

Setiap Bulan 

 

< Rp. 2.000.000 10 8,69 

Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 22 19,13 

Rp. 4.100.000 – Rp. 6.000.000 36 31,30 

> Rp. 6.000.000 47 40,87 

Total 115 100 

Sumber: Hasil olah data primer, 2019 

Gambar 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Setiap Bulan 
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Berdasarkan tabel 4.4 dan gambar 4.4 di atas menggambarkan mengenai 

karakteristik responden berdasarkan pendapatan setiap bulan. Dari data yang 

disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa dari 115 orang yang diteliti, 47 responden 

(40,87%) diantaranya merupakan konsumen yang memiliki pendapatan setiap 

bulan sebesar > Rp. 6.000.000, 36 responden (31,30%) diantaranya merupakan 

konsumen yang memiliki pendapatan setiap bulan sebesar Rp. 4.100.000 – Rp. 

6.000.000, 22 responden (19,13%) diantaranya merupakan konsumen yang 

memiliki pendapatan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000 dan 10 

responden (8,69%) diantaranya merupakan konsumen yang memiliki pendapatan 

setiap bulan sebesar < Rp. 2.000.000. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian 

besar responden merupakan konsumen yang memiliki pendapatan setiap bulan 

sebesar > Rp. 6.000.000 yaitu sebanyak 40,87%. Hal ini dikarenakan harga ikan 

hias memiliki harga yang bervariasi. 

Tabel 4.5 

Kategori Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian Dalam Sebulan 

Pertanyaan Jawaban Jumlah % 

 

Frekuensi 

Pembelian 

Dalam Sebulan 

1 – 3 kali 48 41,74 

4 – 6 kali 54 46,96 

> 7 kali 13 11,30 

Total 115 100 

Sumber: Hasil olah data primer, 2019 

Gambar 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Pembelian Dalam Sebulan 
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Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar 4.5 di atas menggambarkan mengenai 

karakteristik responden berdasarkan frekuensi pembelian dalam sebulan. Dari 115 

orang yang diteliti, 54 orang (46,96%) diantaranya adalah konsumen yang 

melakukan pembelian sebanyak 4 – 6 kali dalam sebulan, 48 orang (41,74%) 

diantaranya adalah konsumen yang melakukan pembelian sebanyak 1 – 3 kali 

dalam sebulan dan 13 orang (11,30%) diantaranya adalah konsumen yang 

melakukan pembelian sebanyak > 7 kali dalam sebulan. Hal ini menggambarkan 

bahwa sebagian besar responden merupakan responden yang melakukan pembelian 

sebanyak 4 – 6 kali dalam sebulan sebanyak 46,96%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas yang menjadi konsumen Luxury Aquarium adalah konsumen yang 

melakukan pembelian sebanyak 4 – 6 kali dalam sebulan. 

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang 

menjadi konsumen Luxury Aquarium yaitu konsumen yang berjenis kelamin laki – 

laki dengan rata-rata berusia 31 – 40 tahun yang rata-rata memiliki pekerjaan 

sebagai wiraswasta, memiliki pendapatan setiap bulan sebesar > Rp. 10.000.000 

serta konsumen rata-rata melakukan pembelian sebanyak 4– 6 kali dalam sebulan. 

 

4.2 Hasil Kajian Mengenai Promosi Media Sosial Pada Luxury Aquarium 

Dalam penelitian ini, variabel promosi media sosial Luxury Aquarium 

dibagi menjadi 5 (lima) dimensi yaitu, online communities, interactions, sharing of 

content, accessibility dan credibility. Masing-masing dimensi memiliki satuan ukur 

atau pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Dimensi online communities akan 

diukur menggunakan indikator ketertarikan untuk mengikuti/memfollow akun 

media sosial Luxury Aquarium dan keinginan untuk membuat akun media sosial 

konunitas pecinta ikan hias. Lalu dimensi kedua yaitu interactions akan diukur 

menggunakan indikator keinginan untuk berinteraksi dengan sesama pelanggan 

Luxury Aquarium dan kecepatan admin akun media sosial Luxury Aquarium dalam 

membalas pesan dari pelanggan. Lalu dimensi ketiga yaitu interactions akan diukur 

menggunakan indikator sharing of content akan diukur menggunakan indikator 

kejelasan foto ikan hias yang terdapat di akun media sosial Luxury Aquarium dan 
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kemenarikan foto ikan hias yang terdapat di akun media sosial Luxury Aquarium. 

Selanjutnya dimensi keempat yaitu accessibility akan diukur menggunakan 

indikator kemudahan pelanggan dalam menagakses akun media sosial Luxury 

Aquarium dan frekuensi mengakses akun sosial media Luxury Aquarium serta 

dimensi kelima yaitu credibility akan diukur menggunakan indikator kejelasan 

admin akun media sosial Luxury Aquarium dalam memberikan informasi mengenai 

ikan hias yang dijual dan keramahan admin akun media sosial Luxury Aquarium 

dalam memberikan informasi mengenai ikan hias yang dijual. 

Secara keseluruhan, rekapitulasi promosi media sosial Luxury Aquarium 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:  
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Indikator Dalam Variabel Promosi Media Sosial 

 

No 

 

PERNYATAAN 

NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

a. Dimensi Online Communities              

- Ketertarikan untuk 

mengikuti/memfollow akun media 

sosial Luxury Aquarium 

 

7 

 

7 

 

18 

 

36 

 

36 

 

108 

 

31 

 

124 

 

23 

 

115 

 

390 

 

67,83 

 

Cukup Tertarik 

- Keinginan untuk membuat akun 

media sosial konunitas pecinta ikan 

hias 

 

11 

 

11 

 

26 

 

52 

 

43 

 

129 

 

20 

 

80 

 

15 

 

75 

 

347 

 

60,35 

 

Cukup Ingin 

 Rata-rata Skor Dimensi Online 

Communities 

          368,5   

b.  Dimensi Interactions              

- Keinginan untuk berinteraksi dengan 

sesama pelanggan Luxury Aquarium 

13 13 24 48 28 84 29 116 21 105 365 63,48 Cukup Ingin 

- Kecepatan admin akun media sosial 

Luxury Aquarium dalam membalas 

pesan dari pelanggan 

 

15 

 

15 

 

27 

 

54 

 

42 

 

126 

 

17 

 

68 

 

14 

 

70 

 

333 

 

57,91 

 

Cukup Cepat 

 Rata-rata Skor Dimensi 

Interactions 

          349   

c. Dimensi Karakteristik Sharing of 

Content 
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No 

 

PERNYATAAN 

NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

- Kejelasan foto ikan hias yang terdapat 

di akun media sosial Luxury 

Aquarium  

 

24 

 

24 

 

33 

 

66 

 

36 

 

108 

 

14 

 

56 

 

8 

 

40 

 

294 

 

51,13 

 

Cukup Jelas 

- Kemenarikan foto ikan hias yang 

terdapat di akun media sosial Luxury 

Aquarium 

 

19 

 

19 

 

25 

 

50 

 

27 

 

81 

 

18 

 

72 

 

26 

 

130 

 

352 

 

61,22 

 

Cukup Menarik 

 Rata-rata Skor Dimensi Sharing of 

Content 

          323   

d. Dimensi Accessibility              

- Kemudahan pelanggan dalam 

menagakses akun media sosial 

Luxury Aquarium 

 

12 

 

12 

 

14 

 

28 

 

41 

 

123 

 

27 

 

108 

 

21 

 

105 

 

376 

 

65,39 

 

Cukup Mudah 

- Frekuensi mengakses akun sosial 

media Luxury Aquarium 

10 10 18 36 40 120 28 112 19 95 373 64,87 Cukup Sering 

 Rata-rata Skor Dimensi 

Accessibility 

          374,5   

e. Dimensi Credibility              

- Kejelasan admin akun media sosial 

Luxury Aquarium dalam memberikan 

informasi mengenai ikan hias yang 

dijual 

 

22 

 

22 

 

31 

 

62 

 

35 

 

105 

 

16 

 

64 

 

11 

 

55 

 

308 

 

53,56 

 

Cukup Jelas 

- Keramahan admin akun media sosial 

Luxury Aquarium dalam memberikan 

6 6 13 26 31 93 35 140 30 150 415 72,17 Ramah 
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No 

 

PERNYATAAN 

NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

informasi mengenai ikan hias yang 

dijual 

 Rata-rata Skor Dimensi Credibility           361,5   

 RATA-RATA SKOR VARIABEL 355,3  Cukup Efektif 

Sumber: Data primer diolah, 2019
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Untuk dimensi pertama yaitu mengenai online communities indikator 

pertama yang ditanyakan yaitu mengenai ketertarikan untuk mengikuti/memfollow 

akun media sosial Luxury Aquarium. Pelanggan menilai bahwa promosi media 

sosial yang dilakukan oleh Luxury Aquarium dapat dikatakan cukup tertarik. Hal 

ini dikarenakan para pelanggan merasa cukup tertarik untuk mengikuti/memfollow 

akun media sosial yang dimiliki oleh Luxury Aquarium dan diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan yang akan didapatkan oleh Luxury Aquarium. Untuk 

indikator kedua yang ditanyakan yaitu mengenai keinginan untuk membuat akun 

media sosial konunitas pecinta ikan hias. Pelanggan menilai bahwa mereka merasa 

cukup memiliki keinginan untuk membuat akun media sosial komunitas sesama 

pecinta ikan hias. Hal ini dikarenakan para pelanggan cukup berkeinginan untuk 

membuat membuat akun media sosial khusus komunitas pecinta ikan hias sehingga 

mereka dapat saling berinteraksi dan memberikan informasi – informasi mengenai 

ikan hias.  

Untuk dimensi kedua yaitu mengenai interactions, indikator pertama yang 

ditanyakan yaitu mengenai keinginan untuk berinteraksi dengan sesama pelanggan 

Luxury Aquarium. Pelanggan menilai bahwa mereka memiliki cukup keinginan 

untuk berinteraksi dengan sesama pelanggan Luxury Aquarium lainnya. Hal ini 

dikarenakan tidak semua pelanggan Luxury Aquarium berkeinginan untuk 

berinteraksi dengan sesama pelanggan Luxury Aquarium karena dianggap hanya 

menghabiskan waktu. Untuk indikator kedua yang ditanyakan yaitu mengenai 

kecepatan admin akun media sosial Luxury Aquarium dalam membalas pesan dari 

pelanggan. Pelanggan menilai bahwa admin akun media sosial Luxury Aquarium 

cukup cepat dalam membalas pesan yang diberikan dari pelanggan. Hal ini 

dikarenakan pelanggan harus menunggu cukup lama untuk menunggu pesan merasa 

dibalas oleh admin akun media sosial Luxury Aquarium.  

Untuk dimensi ketiga yaitu mengenai sharing of content, indikator pertama 

yang ditanyakan yaitu mengenai kejelasan foto ikan hias yang terdapat di akun 

media sosial Luxury Aquarium. Pelanggan menganggap bahwa foto ikan hias yang 

disediakan pada akun media sosial Luxury Aquarium dapat dikatakan cukup jelas 
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sehingga terkadang para pelanggan merasa kebingungan jika ingin melihat foto 

ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium. Untuk indikator kedua yang 

ditanyakan yaitu mengenai kemenarikan foto ikan hias yang terdapat di akun media 

sosial Luxury Aquarium. Pelanggan menilai bahwa foto ikan hias yang terdapat di 

dalam akun media sosial Luxury Aquarium dapat dikatakan cukup menarik. Hal ini 

dikarenakan tersedia berbagai macam foto – foto ikan hias yang disediakan oleh 

Luxury Aquarium dan dijual oleh Luxury Aquarium.  

Untuk dimensi keempat yaitu mengenai accessibility, indikator pertama 

yang ditanyakan yaitu mengenai kemudahan pelanggan dalam mengakses akun 

media sosial Luxury Aquarium. Pelanggan menganggap bahwa cukup mudah untuk 

mengakses akun media sosial yang dimiliki oleh Luxury Aquarium karena Luxury 

Aquarium memiliki beberapa media sosial yang dapat diakses dengan cukup mudah 

oleh para pelanggan. Untuk indikator kedua yang ditanyakan yaitu mengenai 

frekuensi mengakses akun sosial media Luxury Aquarium. Pelanggan cukup sering 

dalam mengakses akun media sosial yang dimiliki oleh Luxury Aquarium. Hal ini 

dikarenakan para pelanggan merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak mengenai 

ikan – ikan hias apa saja yang dijual oleh Luxury Aquarium.  

Untuk dimensi kelima yaitu mengenai credibility, indikator pertama yang 

ditanyakan yaitu mengenai kejelasan admin akun media sosial Luxury Aquarium 

dalam memberikan informasi mengenai ikan hias yang dijual. Pelanggan 

menganggap bahwa admin akun media sosial Luxury Aquarium dapat memberikan 

informasi yang cukup jelas mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium 

sehingga para pelanggan dapat mendapatkan informasi yang mereka tanyakan 

kepada admin akun media sosial Luxury Aquarium. Untuk indikator kedua yang 

ditanyakan yaitu mengenai keramahan admin akun media sosial Luxury Aquarium 

dalam memberikan informasi mengenai ikan hias yang dijual. Pelanggan 

menganggap bahwa admin akun media sosal Luxury Aquarium ramah dalam 

memberikan informasi mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium.  
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Dari tabel diatas mengenai persepsi konsumen mengenai promosi media 

sosial Luxury Aquarium, dapat disimpulkan bahwa konsumen menganggap bahwa 

promosi media sosial yang dilakukan Luxury Aquarium dapat dinyatakan cukup 

efektif. Penilaian tertinggi terdapat pada dimensi credibility mengenai pernyataan 

keramahan admin akun media sosial Luxury Aquarium dalam memberikan 

informasi mengenai ikan hias yang dijual. Sedangkan penilaian terendah terdapat 

pada dimensi sharing of content mengenai pernyataan kejelasan foto ikan hias yang 

terdapat di akun media sosial Luxury Aquarium. 

 

4.3 Hasil Kajian Mengenai Kualitas Pelayanan Pada Luxury Aquarium  

Dalam penelitian ini, variabel kualitas pelayanan pada Luxury Aquarium 

dibagi menjadi 5 (lima) dimensi yaitu, bukti fisik (tangibles), empati (emphaty), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness) dan jaminan (assurance). 

Masing-masing dimensi memiliki satuan ukur atau pernyataan yang terdapat pada 

kuesioner. Dimensi bukti fisik (tangibles) akan diukur menggunakan indikator 

kesopanan penampilan karyawan Luxury Aquarium dan kebersihan tempat dan 

lingkungan Luxury Aquarium. Lalu dimensi empati (emphaty) akan diukur 

menggunakan indikator keberkualitasan pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

Luxury Aquarium dan kemampuan karyawan dalam memberikan rekomendasi 

mengenai ikan yang menjadi best seller. Lalu dimensi keandalan (reliability) akan 

diukur menggunakan indikator kepercayaan mengenai informasi yang diberikan 

oleh karyawan mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium dan 

kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Selanjutnya dimensi daya tanggap (responsiveness) akan diukur menggunakan 

indikator kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan dan kesigapan karyawan 

dalam merespon pertanyaan pelanggan dan dimensi terakhir yaitu dimensi jaminan 

(assurance) akan diukur menggunakan indikator kemampuan karyawan dalam 

berkomunikasi dengan pelanggan dan kemampuan karyawan untuk bersikap sopan 

dan ramah kepada pelanggan. 
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Secara keseluruhan, rekapitulasi kualitas pelayanan pada Luxury Aquarium 

dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini: 
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi Indikator Dalam Variabel Kualitas Pelayanan 

 

No 

 

PERNYATAAN 

NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

a. Dimensi Bukti Fisik (Tangibles)              

- Kesopanan penampilan karyawan 

Luxury Aquarium 

4 4 10 20 35 105 37 148 29 145 422 73,39 Sopan 

- Kebersihan tempat dan lingkungan 

Luxury Aquarium 

9 9 14 28 50 150 25 100 17 85 372 64,69 Cukup Bersih 

 Rata-rata Skor Dimensi Bukti Fisik 

(Tangibles) 

          397   

b. Dimensi Empati (Emphaty)              

- Keberkualitasan pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan Luxury 

Aquarium 

17 17 21 42 44 132 18 72 15 75 338 58,78 Cukup Berkualitas 

- Kemampuan karyawan dalam 

memberikan rekomendasi mengenai 

ikan yang menjadi best seller 

11 11 15 30 62 186 16 64 11 55 346 60,17 Cukup Mampu 

 Rata-rata Skor Dimensi Empati 

(Emphaty) 

          342   

c. Dimensi Keandalan (Reliability)              

- Kepercayaan mengenai informasi 

yang diberikan oleh karyawan 

mengenai ikan hias yang dijual oleh 

Luxury Aquarium 

 

15 

 

15 

 

19 

 

38 

 

53 

 

159 

 

18 

 

72 

 

10 

 

50 

 

334 

 

58,09 

 

Cukup Percaya 
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No 

 

PERNYATAAN 

NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

 

- 

Kemampuan karyawan dalam 

memberikan pelayanan kepada 

pelanggan 

 

13 

 

13 

 

22 

 

44 

 

54 

 

162 

 

17 

 

68 

 

9 

 

45 

 

332 

 

57,74 

 

Cukup Mampu 

 Rata-rata Skor Dimensi Keandalan 

(Reliability) 

          333   

d. Dimensi Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

             

- Kecepatan karyawan dalam melayani 
pelanggan 

19 19 25 50 50 150 14 56 7 35 310 53,91 Cukup Cepat 

- Kesigapan karyawan dalam merespon 

pertanyaan pelanggan 

10 10 18 36 51 153 20 80 16 80 359 62,43 Cukup Sigap 

 Rata-rata Skor Dimensi Daya 

Tanggap (Responsiveness) 

          334,5   

e. Dimensi Jaminan (Assurance)              

- Kemampuan karyawan dalam 

berkomunikasi dengan pelanggan 

8 8 15 30 41 123 23 92 28 140 393 68,35 Mampu 

- Kemampuan karyawan untuk 

bersikap sopan dan ramah kepada 

pelanggan 

 

9 

 

9 

 

13 

 

26 

 

31 

 

93 

 

32 

 

128 

 

30 

 

150 

 

406 

 

70,61 

 

Mampu 

 Rata-rata Skor Dimensi Jaminan 

(Assurance) 

          399,5   

 RATA-RATA SKOR VARIABEL 361,2  Cukup Berkualitas 

Sumber: Data primer diolah, 2019
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Untuk dimensi pertama yaitu mengenai bukti fisik (tangibles), indikator 

pertama yang ditanyakan yaitu mengenai kesopanan penampilan karyawan Luxury 

Aquarium. Pelanggan menilai bahwa karyawan Luxury Aquarium memiliki 

penampilan yang sopan sehingga enak untuk dipandang serta karyawan 

memberikan pelayanan yang sopan sehingga para. Untuk indikator kedua yang 

ditanyakan yaitu mengenai kebersihan tempat dan lingkungan Luxury Aquarium. 

Pelanggan menganggap bahwa lingkungan Luxury Aquarium memiliki lingkungan 

tempat yang cukup bersih sehingga para pelanggan merasa cukup nyaman jika 

berada pada toko atau tempat Luxury Aquarium karena kebersihan merupakan hal 

utama yang perlu diperhatikan oleh pihak toko demi menjaga kenyamanan 

pelanggan jika ingin melakukan pembelian langsung pada toko atau tempat. 

Untuk dimensi kedua yaitu mengenai empati (emphaty), indikator pertama 

yang ditanyakan yaitu mengenai keberkualitasan pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan Luxury Aquarium. Pelanggan menilai bahwa karyawan Luxury 

Aquarium memberikan pelayanan yang cukup berkualitas kepada para pelanggan 

sehingga para pelanggan akan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan 

oleh karyawan kepada mereka. Untuk indikator kedua yang ditanyakan yaitu 

mengenai kemampuan karyawan dalam memberikan rekomendasi mengenai ikan 

yang menjadi best seller. Pelanggan menilai bahwa karyawan Luxury Aquarium 

memiliki cukup kemampuan dalam memberikan rekomendasi ikan hias yang 

menjadi best seller yang dimiliki oleh Luxury Aquarium sehingga para pelanggan 

akan merasa tertarik dengan ikan hias yang menjadi best seller dan dapat 

meningkatkan minat konsumen untuk membeli ikan hias yang menjadi best seller. 

Selanjutnya untuk dimensi ketiga yaitu mengenai keandalan (reliability), 

indikator pertama yang ditanyakan yaitu mengenai kepercayaan mengenai 

informasi yang diberikan oleh karyawan mengenai ikan hias yang dijual oleh 

Luxury Aquarium. Pelanggan menilai bahwa mereka cukup percaya dengan 

informasi yang diberikan oleh karyawan Luxury Aquarium karena karyawan 

Luxury Aquarium dapat memberikan informasi dengan cukup lengkap. Untuk 

indikator kedua yang ditanyakan yaitu mengenai kemampuan karyawan dalam 
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memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan merasa bahwa karyawan 

Luxury Aquarium cukup memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan 

terbaik dan berkualitas kepada para pelanggan sehingga para pelanggan merasa 

tertarik untuk membeli ulang ikan hias yang dimiliki dan dijual oleh Luxury 

Aquarium.  

Untuk dimensi keempat yaitu mengenai daya tanggap (responsiveness), 

indikator pertama yang ditanyakan yaitu mengenai kecepatan karyawan dalam 

melayani pelanggan. Pelanggan menilai bahwa karyawan memiliki cukup 

kecepatan dalam melayani pelanggan sehingga para pelanggan harus menghabiskan 

waktu yang cukup lama jika menunggu pelayanan yang diberikan oleh karyawan, 

hal ini dianggap perlu diperhatikan kembali oleh pihak toko. Untuk indikator kedua 

yang ditanyakan yaitu mengenai kesigapan karyawan dalam merespon pertanyaan 

pelanggan. Pelanggan menganggap bahwa karyawan Luxury Aquarium memiliki 

cukup kesigapan dalam merespon pertanyaan yang diberikan oleh karyawan 

sehingga karyawan harus menunggu jawaban yang cukup lama dari karyawan dan 

dianggap cukup menghabiskan waktu para pelanggan. 

Sedangkan untuk dimensi terakhir yaitu mengenai jaminan (assurance), 

indikator pertama yang ditanyakan yaitu mengenai kemampuan karyawan dalam 

berkomunikasi dengan pelanggan. Pelanggan menganggap bahwa karyawan 

Luxury Aquarium memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pelanggan 

sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai suatu hal yang positif karena komunikasi 

merupakan sesuatu yang penting jika ingin melakukan bisnis. Untuk indikator 

kedua yang ditanyakan yaitu mengenai kemampuan karyawan untuk bersikap sopan 

dan ramah kepada pelanggan. Pelanggan menganggap bahwa karyawan Luxury 

Aquarium memiliki kemampuan untuk dapat bersikap sopan dan ramah dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan sehingga para pelanggan akan merasa 

nyaman jika berinteraksi dan berkomunikasi dengan karyawan Luxury Aquarium. 
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Dari tabel diatas mengenai persepsi konsumen mengenai kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh karyawan Luxury Aquarium, dapat disimpulkan bahwa 

konsumen menganggap bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

Luxury Aquarium dapat dinyatakan cukup berkualitas. Penilaian tertinggi terdapat 

pada dimensi bukti fisik (tangibles) mengenai pernyataan kesopanan penampilan 

karyawan Luxury Aquarium. Sedangkan penilaian terendah terdapat pada dimensi 

daya tanggap (responsiveness) mengenai pernyataan kecepatan karyawan dalam 

melayani pelanggan. 

 

4.4 Hasil Kajian Mengenai Loyalitas Pelanggan Luxury Aquarium 

Dalam penelitian ini, variabel loyalitas pelanggan Luxury Aquarium dibagi 

menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu, repeat, retention dan refferal. Masing-masing 

dimensi memiliki satuan ukur atau pernyataan yang terdapat pada kuesioner. 

Dimensi repeat akan diukur menggunakan indikator keinginan pelanggan untuk 

membeli ikan hias di Luxury Aquarium dan ketertarikan pelanggan untuk 

melakukan pembelian ulang pada Luxury Aqurium. Lalu dimensi retentiom akan 

diukur menggunakan indikator keinginan pelanggan untuk selalu membeli ikan hias 

di Luxury Aquarium dan keinginan pelanggan untuk mengetahui lebih banyak 

mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium. Sedangkan dimensi refferal 

akan diukur menggunakan indikator keinginan untuk merekomendasikan Luxury 

Aquarium kepada pelanggan lain dan keinginan untuk memberikan informasi 

kepada orang terdekat (teman, kerabat, keluarga dan lain sebagainya). 

Secara keseluruhan, rekapitulasi loyalitas pelanggan Luxury Aquarium 

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Rekapitulasi Indikator Dalam Variabel Loyalitas Pelanggan 

No PERNYATAAN NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

a. Dimensi Repeat              

- Keinginan pelanggan untuk membeli 

ikan hias di Luxury Aquarium 

2 2 8 16 31 93 41 164 33 165 440 76,52 Ingin 

- Ketertarikan pelanggan untuk 

melakukan pembelian ulang pada 

Luxury Aqurium 

 

4 

 

4 

 

10 

 

20 

 

25 

 

75 

 

40 

 

160 

 

36 

 

180 

 

439 

 

76,35 

 

Tertarik 

 Rata-rata Skor Dimensi Repeat           439,5   

b. Dimensi Retention              

- Keinginan pelanggan untuk selalu 

membeli ikan hias di Luxury 

Aquarium 

 

0 

 

0 

 

6 

 

12 

 

30 

 

90 

 

44 

 

176 

 

35 

 

175 

 

453 

 

78,78 

 

Ingin 

- Keinginan pelanggan untuk 

mengetahui lebih banyak mengenai 

ikan hias yang dijual oleh Luxury 

Aquarium 

 

0 

 

0 

 

3 

 

6 

 

23 

 

69 

 

47 

 

188 

 

42 

 

210 

 

473 

 

82,26 

 

Ingin 

 Rata-rata Skor Dimensi Retention           463   

c. Dimensi Refferal              
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No PERNYATAAN NILAI  

∑SKOR 

 

% 

 

KATEGORI 1 2 3 4 5 

JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR JML SKOR 

- Keinginan untuk merekomendasikan 

Luxury Aquarium kepada pelanggan 

lain 

 

9 

 

9 

 

10 

 

20 

 

34 

 

102 

 

33 

 

132 

 

29 

 

145 

 

408 

 

70,96 

 

Ingin 

 

- 

Keinginan untuk memberikan 

informasi kepada orang terdekat 

(teman, kerabat, keluarga dan lain 

sebagainya) 

 

7 

 

7 

 

8 

 

16 

 

29 

 

87 

 

40 

 

160 

 

31 

 

155 

 

425 

 

73,91 

 

Ingin 

 Rata-rata Skor Dimensi Refferal           416,5   

 RATA – RATA SKOR VARIABEL 439,7  Loyal 

Sumber: Data primer diolah, 2019
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Untuk dimensi pertama yaitu mengenai repeat, indikator pertama yang 

ditanyakan yaitu mengenai keinginan pelanggan untuk membeli ikan hias di Luxury 

Aquarium. Pelanggan memiliki keinginan untuk membeli ikan hias pada Luxury 

Aquarium. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen berminat dan 

berkeinginan untuk membeli ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium dan hal 

ini bersifat positif karena dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Untuk indikator 

kedua yang ditanyakan yaitu mengenai ketertarikan pelanggan untuk melakukan 

pembelian ulang pada Luxury Aqurium. Pelanggan merasa tertarik untuk 

melakukan pembelian ulang ikan hias pada Luxury Aquarium dan ketertarikan ini 

akan meningkatkan minat beli pelanggan dengan ikan hias yang dijual oleh Luxury 

Aquarium. 

Untuk dimensi kedua yaitu mengenai retention, indikator pertama yang 

ditanyakan yaitu mengenai keinginan pelanggan untuk selalu membeli ikan hias di 

Luxury Aquarium. Hal ini menunjukkan bahwa para pelanggan memiliki keinginan 

untuk selalu membeli ikan hias pada Luxury Aquarium. Hal ini dianggap cukup 

positif karena dengan munculnya keinginan untuk terus melakukan pembelian pada 

Luxury Aquarium akan berpotensi untuk menciptakan loyalitas pelanggan karena 

para pelanggan terus melakukan pembelian ulang ikan hias pada Luxury Aquarium. 

Untuk indikator kedua yang ditanyakan yaitu mengenai keinginan pelanggan untuk 

mengetahui lebih banyak mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki keinginan untuk 

mengetahui lebih banyak mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium 

dan akan meningkatkan minat konsumen untuk membeli ikan hias pada Luxury 

Aquarium. 

Sedangkan untuk dimensi terakhir yaitu mengenai refferal, indikator 

pertama yang ditanyakan yaitu mengenai keinginan untuk merekomendasikan 

Luxury Aquarium kepada pelanggan lain. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

pelanggan merasa puas dengan ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium dan 

berkeinginan untuk merekomendasikan ikan – ikan hias yang dijual oleh Luxury 

Aquarium kepada pelanggan lain yang sebelumnya belum dikenal oleh mereka. 
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Untuk indikator kedua yang ditanyakan yaitu mengenai keinginan untuk 

memberikan informasi kepada orang terdekat (teman, kerabat, keluarga dan lain 

sebagainya). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan yang sudah pernah 

melakukan pembelian ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium memiliki 

keinginan untuk memberikan informasi mengenai ikan hias yang dijual oleh Luxury 

Aquarium kepada orang terdekat, seperti teman, kerabat, keluarga dan lain 

sebagainya. 

Dari tabel diatas mengenai persepsi konsumen mengenai loyalitas 

pelanggan Luxury Aquarium dapat disimpulkan bahwa pelanggan merasa loyal 

dengan produk ikan hias yang dimiliki dan dijual oleh Luxury Aquarium. Penilaian 

tertinggi terdapat pada dimensi retention mengenai pernyataan keinginan 

pelanggan untuk mengetahui lebih banyak mengenai ikan hias yang dijual oleh 

Luxury Aquarium. Sedangkan penilaian terendah terdapat pada dimensi refferal 

mengenai pernyataan keinginan untuk merekomendasikan Luxury Aquarium 

kepada pelanggan lain. 

 

4.5 Analisis Data dan Uji Hipotesis  

4.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda dan pengujian 

hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji 

kesahihan atau keabsahan hasil estimasi model regresi. Beberapa asumsi klasik 

yang terpenuhi agar kesimpulan dari hasil regresi tersebut tidak bias, diantaranya 

adalah uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi.  
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data yang normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui 

apakah data telah terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) pada aplikasi SPSS 20 dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Sumber : Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil pengujian normalitas data dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dari hasil pengujian tersebut 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,218. Karena 

signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,218 > 0,05), maka data terdistribusi normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel 

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 115 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,54695465 

Most Extreme Differences 

Absolute ,098 

Positive ,098 

Negative -,070 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,052 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,218 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau 

mendekati 1). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui suatu model regresi bebas 

dari multikolinearitas, dilakukan pengujian melalui aplikasi SPSS 20 dengan 

melihat nilai tolerance dan inflation factor (VIF) pada model regresi, yaitu 

dengan melihat angka VIF (Variance Inflation Factor) harus kurang dari 10 dan 

angka tolerance lebih dari 0,1. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Sumber : Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Dari hasil pengujian yang bisa kita lihat pada tabel 4.10, diketahui bahwa 

kedua variabel independen memiliki nilai tolerance 0582 yang berarti lebih besar 

dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh sebesar 1,719 yang berarti kurang dari 10. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model 

regresi.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dapat dilakukan pada 

SPSS 20 dengan metode melihat pola titik-titik pada Scatterplots Regresi.  

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,239 ,407  3,043 ,003   

PMS ,371 ,128 ,295 2,901 ,004 ,582 1,719 

KP ,362 ,110 ,335 3,293 ,001 ,582 1,719 

a. Dependent Variable: LP 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sumber : Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Gambar 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar 4.6 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 

dalam model regresi.  

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh dari variabel- 

variabel dalam modelnya melalui selang waktu. Jika nilai Du < DW < 4 – Du maka 
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dapat dikatakan data terbebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terdapat 

autokorelasi atau tidak, dapat kita lihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

 Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber: Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2,166. 

Lalu dibandingkan dengan nilai Du yang terdapat pada tabel Durbin Watson, 

dengan jumlah sampel N = 115 dan jumlah variabel independen k = 2, didapatkan 

nilai Du sebesar 1,731. Lalu 4 – Du = 4-1,731 = 2,269. 

Lalu didapatkan 1,731 < 2,269 < 2,166. Hasil DW memenuhi kriteria, maka 

dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,572a ,327 ,315 ,55182 2,166 

a. Predictors: (Constant), KP, PMS 

b. Dependent Variable: LP 
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4.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan variabel 

terikat ketika variabel bebas dinaikkan atau diturunkan. Dari pengolahan data yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 

Persamaan Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,239 ,407  3,043 ,003 

PMS ,371 ,128 ,295 2,901 ,004 

KP ,362 ,110 ,335 3,293 ,001 

a. Dependent Variable: LP 

 
Sumber: Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Dari tabel di atas diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = 1,239 + 0,371X1 + 0,362X2 

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut, masing-masing 

variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) adalah sebesar 1,239. Artinya jika promosi media sosial 

dan kualitas pelayanan bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka 

loyalitas pelanggan Luxury Aquarium akan bernilai sebesar 1,239. 

b. Nilai variabel X1 yaitu promosi media sosial memiliki koefisien regresi 

sebesar 0,371, artinya jika promosi media sosial meningkat satu satuan, 

sementara kualitas pelayanan konstan, maka loyalitas pelanggan Luxury 

Aquarium akan meningkat sebesar 0,371 satuan. 

c. Nilai variabel X2 yaitu kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar 

0,362, artinya jika kualitas pelayanan meningkat satu satuan, sementara 
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promosi media sosial konstan, maka loyalitas pelanggan Luxury Aquarium 

akan meningkat sebesar 0,362 satuan. 

 

4.5.3 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana keeratan 

hubungan (korelasi) antara promosi media sosial (X1) dan kualitas pelayanan 

(X2) terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium (Y). Berikut ini merupakan 

tabel interpretasi koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat hubungan antar 

variabel 

Hasil perhitungan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.13 

Analisis Koefisien Korelasi Secara Parsial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Analisa: 

a. Hubungan antara variabel promosi media sosial (X1) terhadap loyalitas 

pelanggan Luxury Aquarium (Y) sebesar 0,651. Dengan Interpretasi 

skor kuat. 

Correlations 

 PMS KP LP 

PMS 

Pearson Correlation 1 ,687** ,651** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 115 115 115 

KP 

Pearson Correlation ,687** 1 ,726** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 115 115 115 

LP 

Pearson Correlation ,651** ,726** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 115 115 115 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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b. Hubungan antara variabel kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas 

pelanggan Luxury Aquarium (Y) sebesar 0,726. Dengan Interpretasi 

skor kuat. 

 

Sedangkan untuk mengetahui hubungan secara simultan, dapat dilihat 

dari tabel Model Summary dengan melihat nilai R pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 

Analisis Koefisien Korelasi Secara Simultan  

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, terlihat bahwa nilai koefisein korelasi yang 

diperoleh antara promosi media sosial (X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap 

loyalitas pelanggan Luxury Aquarium (Y) adalah sebesar 0,772. Nilai korelasi 

bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah searah, dimana semakin baiknya promosi 

media sosial yang dilakukan dan semakin baiknya kualitas pelayanan yang 

diberikan maka akan diikuti semakin meningkatnya loyalitas pelanggan Luxury 

Aquarium. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, nilai korelasi 

sebesar 0,772 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat, berada pada interval 

0,60 - 0,799. 

 

4.5.4 Analisis Koefisien Determinasi 

Untuk menghitung berapa besar pengaruh (kontribusi) yang diberikan oleh  

promosi media sosial (X1) terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium (Y) 

secara parsial dapat diketahui melalui koefisien determinasi (Kd), dengan rumus:  

𝐾𝑑 =  𝑟2𝑥100% 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,772a ,527 ,515 ,65182 

a. Predictors: (Constant), KP, PMS 



108 
 

= (0,651)2 x 100% 

= 42,38% 

Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 42,38% mempunyai arti bahwa 

promosi media sosial (X1) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Luxury 

Aquarium (Y) sebesar 42,38% sedangkan sisanya sebesar 57,62% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, misalnya seperti lokasi, citra 

merek, kualitas produk dan lain sebagainya. 

Sedangkan koefisien determinasi kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas 

pelanggan Luxury Aquarium (Y) secara parsial adalah sebagai berikut: 

𝐾𝑑 =  𝑟2𝑥100% 

= (0,726)2 x 100% 

= 52,71% 

Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 52,71% mempunyai arti bahwa 

kualitas pelayanan (X2) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Luxury 

Aquarium (Y) sebesar 52,71% sedangkan sisanya sebesar 47,29% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, misalnya seperti lokasi, citra 

merek, kualitas produk dan lain sebagainya. 

Adapun perhitungan secara simultan untuk menghitung berapa besar 

pengaruh (kontribusi) yang diberikan oleh promosi media sosial (X1) dan kualitas 

pelayanan (X2) terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium (Y) dapat diketahui 

dengan melihat nilai R square pada tabel model summary. 

Berdasarkan hasil output SPSS, diperoleh nilai R square sebesar 0,527 atau 

52,7%. Secara simultan besar pengaruh (kontribusi) antara promosi media sosial 

(X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium 

(Y) secara bersama-sama adalah sebesar 52,7%. Sedangkan sisanya sebesar 47,3% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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4.5.5 Uji Hipotesis 

4.5.5.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Dengan menggunakan SPSS 20, diperoleh hasil uji hipotesis parsial sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Variabel Promosi Media Sosial dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Luxury Aquarium  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,239 ,407  3,043 ,003 

PMS ,371 ,128 ,295 2,901 ,004 

KP ,362 ,110 ,335 3,293 ,001 

a. Dependent Variable: LP 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 
 

1. Pengujian Hipotesis parsial X1 

H01 = 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara promosi media sosial 

terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium. 

Ha1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh signifikan antara promosi media sosial terhadap 

loyalitas pelanggan Luxury Aquarium. 

Dengan taraf signifikansi 0,05  

Kriteria : Tolak H0 jika thitung > ttabel, terima dalam hal lainnya 

Dari tabel 4.15 di atas, dapat dilihat bahwa nilai thitung yang diperoleh 

variabel promosi media sosial (X1) adalah sebesar 2,901. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. Dengan α = 0,05, df = n-k-1 

= 115-2-1 = 112, diperoleh nilai ttabel untuk pengujian dua pihak sebesar 1,981. Dari 

nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai thitung yang diperoleh variabel promosi media 

sosial (X1) sebesar 2,901 > ttabel 1,981, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis 
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bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara promosi media sosial (X1) terhadap loyalitas 

pelanggan Luxury Aquarium (Y). 

2. Pengujian Hipotesis parsial X2 

H02 = 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium. 

Ha2 ≠ 0 : Terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan Luxury Aquarium. 

Dengan taraf signifikansi 0,05  

Kriteria : Tolak H0 jika thitung > ttabel, terima dalam hal lainnya 

Dari tabel 4.15 di atas, dapat dilihat bahwa nilai thitung yang diperoleh 

variabel kualitas pelayanan (X2) adalah sebesar 3,293. Nilai ini akan dibandingkan 

dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. Dengan α = 0,05, df = n-k-1 = 115-2-1 = 

112, diperoleh nilai ttabel untuk pengujian dua pihak sebesar 1,981. Dari nilai-nilai 

di atas terlihat bahwa nilai thitung yang diperoleh variabel kualitas pelayanan (X2) 

sebesar 3,293 > ttabel 1,981, sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas pelanggan 

Luxury Aquarium (Y). 
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4.5.5.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Dengan menggunakan SPSS 20, diperoleh hasil uji hipotesis simultan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan Variabel Promosi Media Sosial dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Luxury Aquarium  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 16,556 2 8,278 27,185 ,000b 

Residual 34,104 112 ,305   

Total 50,660 114    

a. Dependent Variable: LP 

b. Predictors: (Constant), KP, PMS 

 
Sumber: Hasil pengolahan SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Hipotesis: 

H03 = 0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara promosi media sosial 

(X1) dan kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas pelanggan 

Luxury Aquarium (Y). 

Ha3 ≠ 0 : Terdapat pengaruh signifikan antara promosi media sosial (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas pelanggan Luxury 

Aquarium (Y). 

Dengan taraf signifikansi 0,05  

Kriteria : Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel, terima dalam hal lainnya 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 

27,185. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tabel distribusi F. 

Dengan α = 0,05, df2 = n-k-1 = 115-2-1 = 112, diperoleh Ftabel  sebesar 3,08. Dengan 

demikian Fhitung 27,185 > Ftabel 3,08 sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara promosi media sosial (X1) 

dan kualitas pelayanan (X2) terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium (Y). 
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4.6 Analisis Faktor Pendukung 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor 

pendukung yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Luxury Aquarium, 

yaitu: 

1. Promosi media sosial yang dilakukan oleh Luxury Aquarium dapat 

dikatakan cukup efektif karena pelanggan menganggap bahwa admin akun 

media sosial Luxury Aquarium memiliki keramahan dalam memberikan 

informasi mengenai ikan hias yang dimiliki dan dijual oleh Luxury 

Aquarium sehingga pelanggan merasa nyaman jika berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan admin akun media sosial Luxury Aquarium. 

2. Penampilan karyawan Luxury Aquarium dapat dikatakan sopan karena para 

karyawan selalu berpakaian rapih ketika sedang bekerja atau ketika sedang 

memberikan pelayanan kepada para pelanggan sehingga para pelanggan 

akan merasa senang dan nyaman karena melihat penampilan yang sopan 

dari karyawan Luxury Aquarium. 

3. Para pelanggan memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak 

mengeni ikan hias yang dimiliki dan dijual oleh Luxury Aquarium. Hal ini 

dianggap positif karena dengan keinginan tersebut maka para pelanggan 

merasa tertarik dengan ikan hias yang dijual oleh Luxury Aquarium dan 

ingin mengetahui lebih banyak mengenai ikan hias apa saja yang dijual oleh 

Luxury Aquarium. 

 

4.7 Analisis Faktor Penghambat 

Selain terdapat faktor-faktor pendukung, terdapat juga faktor-faktor 

penghambat yang dapat mempengaruhi niat konsumen untuk melakukan pembelian 

ulang, yaitu: 

1. Kejelasan foto ikan hias yang terdapat di akun media sosial Luxury 

Aquarium dianggap kurang jelas oleh para pelanggan sehingga para 

pelanggan tidak dapat melihat secara jelas dengan ikan – ikan hias yang 
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dijual oleh Luxury Aquarium dan harus datang langsung ke toko atau ke 

tempat jika ingin melihat ikan – ikan hias secara jelas. 

2. Karyawan Luxury Aquarium tidak mampu memberikan pelayanan secara 

cepat sehingga para pelanggan harus menunggu dan cukup menghabiskan 

waktu untuk mendapatkan pelayanan dari karyawan Luxury Aquarium dan 

hal tersebut menjadi penghambat dan kekurangan yang dimiliki oleh Luxury 

Aquarium. 

3. Para pelanggan cukup ingin untuk merekomendasikan ikan hias yang dijual 

oleh Luxury Aquarium karena mereka merasa tidak tertarik untuk membuat 

komunitas ikan – ikan hias sehingga mereka menganggap bahwa 

memberikan informasi kepada pelanggan lain hanya menghabiskan waktu 

dan tidak perlu untuk dilakukan.  

 

 


