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ABSTRAK 

 

Shinta Deni Kumalasari, NIM: 210715064, 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Toko 

Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan). Skripsi. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, 

SE,MSI 

Kata Kunci: Unggul, Kegiatan Pemasaran, Informasi, Evaluasi. 

 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Karena konsumen tidak hanya sekedar membeli produk melainkan 

selalu memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut aspek pada toko tersebut 

yaitu melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena 

itu, perusahaan perlu memfokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan Konsumen dengan memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan 

berkualitas. Selain itu, kesabaran dan kesopanan dalam melayani konsumen juga 

harus diperhatikan. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan 

kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan pelaku usaha, 

dengan demikian pelaku usaha dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan 

meminimkan atau meniadakan pengalaman konsumen yang kurang 

menyenangkan. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kualitas pelayanan 

dan promosi terhadap kepuasan konsumen pada toko murah mode kecamatan 

nguntoronadi kabupaten magetan. 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan, menggunakan data kuisioner dengan jumlah 

responden sebanyak 96 responden. Instrumen penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert. Metode Analisis statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, korelasi, 

regresi linier sederhana, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t dan F. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Berpengaruh 

Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Hal ini berbeda ditunjukkan pada variabel 

Promosi yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 

Magetan. Sedangkan hasil penelitian bersamaan Kualitas Pelayanan Dan Promosi 

Secara Simultan Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Pada Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

dampak semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha. Setiap orang 

berlomba-lomba untuk mendirikan usaha yang tepat dengan passion yang 

dimilikinya. Mendirikan suatu usaha bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah, sehingga untuk memelihara dan mempertahankannya merupakan 

pekerjaan yang jauh lebih banyak tantangannya, bahkan untuk 

mengembangkannya merupakan suatu hal yang jauh lebih berat. 

Tingginya tingkat persaingan mendorong pemilik usaha untuk semakin 

inovatif dan harus menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi. Pasang surut suatu perusahaan tersebut seringkali terjadi seiring 

dengan perubahan kondisi lingkungannya. 

Era globalisasi seperti saat ini mempengaruhi persaingan dalam 

dunia bisnis yang semakin ketat, dimana pemilik usaha harus memiliki 

strategi yang tepat untuk bisa memuaskan konsumennya. Syarat yang 

harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat mencapai sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan.
1
 Dari perspektif konsumen banyak keluhan 

dan hak-hak konsumen yang diabaikan menyangkut pelayanan yang 

                                                             
1R. Lembang, Analisis Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Cuaca Terhadap 

Keputusan Pembelian The Siap Minum Dalam Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa 

Ekonomi S1 Reguler II Universitas Diponegoro) (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2010)  
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lambat dan tidak ramah dan juga tidak adanya suatu promosi untuk 

konsumen. Perbedaan antara harapan dan kenyataan yang diperoleh 

konsumen ini, bila tidak diantisipasi oleh perusahaan akan menjadi 

permasalahan untuk perusahaan itu sendiri. Pelaku bisnis wajib 

memperhatikan pengaruh dari kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen 

akan menjadi pedoman untuk mengarahkan seluruh organisasi kearah 

pemenuhan kebutuhan pelanggan sehingga menjadi sumber keunggulan 

daya saing yang berkelanjutan.  

Untuk meningkatkan dan mempertahankan usaha serta persaingan 

yang ketat diperlukan suatu cara, salah satunya yaitu dengan 

meningkatkan kepuasan pelanggan/konsumen maka tingkat penjualan juga 

akan mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, konsumen harus merasa puas 

jika tidak maka akan berdampak buruk bagi usaha tersebut, seperti 

menurunnya pendapatan dan hilangnya pelanggan. Hal tersebut 

dikarenakan konsumen sangat penting untuk meningkatkan pendapatan 

pada perusahaan tersebut. 

Kepuasan konsumen merupakan kunci dalam menciptakan 

keberhasilan dari suatu perusahaan. Kepuasan konsumen telah menjadi 

konsep sentral dalam teori dan praktik pemasaran, serta merupakan salah 

satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. Kepuasan pelanggan 

berkontribusi pada sejumlah aspek krusial seperti terciptanya loyalitas 

pelanggan, meningkatnya reputasi dari usaha tersebut, berkurangnya 
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elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan 

meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan.
2
 

“Menurut Oliver dalam penelitian Sri Rahayu “factors that 

influence customer satisfaction include produt quality, service quality, 

emotional, promotions, price and convenience”.
3
 Suatu usaha memiliki 

tugas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi, atau yang disebut faktor-

fakor produksi antara lain: manusia, uang, materi, metode, dan lainnya. 

Hal ini dilakukan agar suatu usaha tersebut tetap hidup dan berkembang. 

Dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha harus dapat menentukan 

strategi apa yang harus dipakai agar dapat menciptakan kepuasan dari 

pelanggan. Kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan konsumen 

kepada pelaku usaha yang memberikan kualitas memuaskan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kepuasan konsumen adalah strategi yang harus dilakukan oleh 

perusahaan agar perusahaan tersebut tetap terus berkembang. Selain itu, 

perusahaan juga harus bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. Apabila 

konsumen merasa puas maka konsumen tidak akan berpindah ke toko lain 

dalam melakukan pembelian suatu produk. 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

                                                             
2 Yoestini, Analisis Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan. Jurnal Manajemen Volume 1, Nomor 1, Halaman 1-9, 

2012 
3Sri Rahayu, The Effect Of Promotion, Service Quality, Brand Image On The 

Satisfaction Of The Touris Visiting The City Palembang And The Implication On Their 

Loyalty To The Visited Resorts. Faculty Of Economics, University Of Muhammadiyah 

Palembang, Indonesia, 2015, 773. 
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pelanggan.
4
 Karena konsumen tidak hanya sekedar membeli produk 

melainkan selalu memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut aspek 

pada toko tersebut yaitu melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu memfokuskan pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan Konsumen dengan memberikan 

pelayanan yang cepat tanggap dan berkualitas. Selain itu, kesabaran dan 

kesopanan dalam melayani konsumen juga harus diperhatikan.  

    “kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan semakin tinggi pula 

kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan karena memberikan suatu dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalani ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dalam 

jangka panjang, ikatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan dan kebnutuhan mereka”.
5
  

 

  Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas pelayanan akan mempengaruhi konsumen dalam hal pembelian. 

Semakin tinggi kualitas pelayanan di toko tersebut maka semakin tinggi 

pula tingkat kepuasan konsumen. 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

konsumen. Kualitas pelayanan memberikan suatu dorongan kepada 

konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan pelaku 

usaha, dengan demikian pelaku usaha dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen dengan meminimkan atau meniadakan pengalaman konsumen 

yang kurang menyenangkan. Kualitas pelayanan merupakan salah satu 

                                                             
4 Fandy Tjiptono, strategi Pemasaran Edisi Kedua (Yogyakarta: Andi Ofset, 

2004) 59. 
5 Thomas S Kaihatu, Achmad Daengs, Agus Tinus Lis Indrianto, Manajemen 

Komplain (Yogyakarta: AndiOffset, 2015) 42.  
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faktor penentu kepuasan konsumen karena kualitas pelayanan yang baik 

akan menciptakan, mempertahankan dan menjadikan konsumen merasa 

puas.  

Apabila perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan, maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan 

ditinggalkan oleh para pelanggannya, karena mereka merasa kecewa 

terhadap pelayanan yang diberikan sehingga akan timbul kesan yang 

buruk terhadap toko di mata konsumen yang tentunya hal tersebut sangat 

berakibat negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kualitas pelayanan berhubungan erat dengan kepuasan konsumen. 

Jika kualitas pelayanan yang diberikan memuaskan maka konsumen akan 

merasa senang dan akan timbul kesan yang baik, jika kualitas pelayanan 

yang diberikan kurang memuaskan maka karyawan akan merasa kecewa 

dan timbul kesan buruk terhadap toko tersebut. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen yaitu 

promosi. Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. 

Adapun yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang 
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ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
6
 Aktivitas promosi merupakan 

usaha pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek 

untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk ataupun 

jasa. Seluruh kegiatan promosi bertujuan untuk mengetahui perilaku 

pembelian pada konsumen tetapi untuk tujuan promosi yang utama adalah 

memberitahukan, membujuk dan mengingatkan kembali konsumen 

terhadap sebuah produk atau jasa. Strategi promosi yang kreatif dan segar 

dapat menarik minat konsumen untuk melihat barang atau jasa yang 

ditawarkan dan kemudian melakukan pembelian. Perusahaan yang dapat 

melakukan promosi dengan baik juga akan meningkatkan penjualan pada 

perusahaan.  

Menurut Rasmansyah dalam penelitian anderson et al promotion is 

one way to influence customer satisfaction with a product offered.
7
  

Promosi dapat dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik. 

Setiap media promosi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

Seperti media cetak memiliki kelebihan dapat dilihat berulang kali dan 

tidak memiliki batas waktu namun memiliki kekurangan keterbatasan pada 

konten yang dimuat.  

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

promosi merupakan memberitahukan, membujuk dan mengingatkan 

kembali konsumen terhadap sebuah produk. Semakin tinggi promosi yang 

                                                             
6Fandy Tjiptono, Service Management, Mewujudkan Layanan Prima. Edisi I 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2008) 219. 
7Rasmansyah, The Effect Of Service Quality And Promotion to customer 

satisfaction and implication of customer loyalty in vehicle financing company in Jakarta 

Indonesia, FacultyOf Economics Krisnadwipayana University Jakarta, 2017, 3.  
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dilakukan pada toko tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kepusan 

konsumen dalam membeli produk disitu. 

Sedangkan untuk media elektronik memiliki kelebihan dapat 

menampilkan animasi dan memuat lebih banyak konten sehingga promosi 

yang diberikan terlihat lebih menarik namun memiliki kekurangan yaitu 

pada batas waktu penayangan. Promosi yang diberikan akan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan karena pelanggan merasa mendapat nilai 

tambah dari barang atau jasa yang ditawarkan.  

Promosi yang dilakukan perusahaan akan menciptakan suatu 

penilaian tersendiri pada fikiran konsumen, sehingga penilaian konsumen 

terhadap promosi produk secara langsung maupun tidak langsung akan 

menciptakan image terhadap suatu produk. Suatu produk jasa bisa dikenal 

oleh masyarakat luas dengan adanya suatu promosi. Promosi merupakan 

fungsi pemberitahuan, pembujukan, dan pengimbasan keputusan 

konsumen.
8
  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

promosi akan mempengaruhi konsumen dalam hal pembelian dan dengan 

adanya promosi maka masyarakat luas akan mengetahui keberadaan suatu 

produk tersebut dan juga akan bisa meningkatkan penjualan produk pada 

toko tersebut. Ketika penjualan produk pada toko tersebut meningkat maka 

pendapatan pada toko tersebut juga akan mengalami peningkatan. 

                                                             
8Kotler dan Amstrong,  Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Erlangga, 2009)  130. 
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Pada studi pendahuluan, penulis sebelumnya melakukan 

wawancara secara langsung dengan konsumen untuk menanyakan kualitas 

pelayanan dan promosi di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan. Konsumen dari Toko Murah Mode yang bernama 

Anggita menyampaikan kepada peneliti bahwa dia merasa tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan kepada pihak Toko Murah Mode karena 

banyak karyawan yang merasa masa bodoh ketika ada konsumen yang 

tanya kepada karyawan toko murah mode. Tetapi Anggita suka membeli 

di toko murah mode karena produknya setiap minggu ada yang baru 

sehingga konsumen tidak merasa bosan dalam menentukan pilihannya.
9
  

Afifah menyampaikan kepada peneliti bahwa kualitas pelayanan 

yang diberikan di toko murah mode masih kurang, karena masih banyak 

karyawan yang mengabaikan konsumen yang membeli contohnya ketika 

ada konsumen yang membeli ditinggal mainan Handphone, ditinggal 

bercerita dengan temannya atau bahkan makan sebelum waktu istirahat. 

Tetapi afifah suka membeli produk di toko murah mode karena produk-

produk yang disediakan di toko murah mode lengkap mulai dari pakain 

bayi, remaja dan dewasa, perlengkapan bayi, sepatu, mukena, sabuk, 

celana, jilbab, peralatan tulis, dompet dan masih banyak lagi.
10

 

Nanang mengatakan kepada peneliti bahwa dalam melayani 

konsumen karyawan kurang tanggap dan kurang menguasai. Banyak 

karyawan ketika ditanya soal produk justru menyuruh konsumen untuk 

                                                             
9 Anggita Rastari, Hasil Wawanacara,  8 Maret 2019. 
10 Afifah Nur Hidayah, Hasil Wawancara, 9 maret 2019 
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meminta bertanya di bagian kasir tetapi Nanang suka membeli produk 

pada toko murah mode karena barang berkualitas dan dengan harga yang 

tidak terlalu tinggi.
11

  

Menurut Endang, promosi pada toko murah mode sangat kurang 

karena tidak adanya promosi melalui online seperti adanya instagram, 

facebook, atau melalui web seperti perkembangan zaman saat ini tetapi 

konsumen merasa puas dengan pembelian di toko murah mode karena 

tersedianya lahan parkir yang luas dan tidak ada biaya untuk parkir 

tersebut bagi konsumen sehingga ketika toko tersebut rame pengunjung, 

pengunjung akan tenang dalam memilih produk karena fasilitas parkir 

yang luas.
12

 

Dewi menyampaikan kepada peneliti bahwa promosi yang 

diberikan pada toko murah mode tidak mengikuti perkembangan zaman, 

dimana promosi pada toko murah mode hanya ada sebuah brosur di depan 

toko dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat luas, selain itu produk juga 

tidak bisa dikirim melalui kurir sehingga masyarakat luar kota tidak bisa 

membeli. Tetapi Dewi suka membeli di toko murah mode karena tersedia 

air mineral gratis untuk semua konsumennya, jadi ketika konsumen 

kelelahan dalam memilih barang bisa mengambil air mineral tersebut.
13

 

 Bermula dari adanya ketidaksesuaian dari latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, peneliti tertarik ingin meneliti kepuasan konsumen yang 

                                                             
11 Nanang,  Hasil Wawanacara,  10 Maret 2019. 
12 Endamng Setyo Pujiati,  Hasil Wawanacara,  15 Maret 2019. 
13 Dewi Fitriana,  Hasil Wawanacara,  15 Maret 2019. 
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berkaitan dengan kualitas pelayanan dan promosi. Maka peneliti tertarik 

untuk menguji teori dengan melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Promosi Terhadap Kepuasan 

Konsumen (Studi Kasus Pada Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan? 

2. Bagaimana pengaruh penjualan terhadap kepuasan konsumen di Toko 

Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap 

kepuasan konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 

Magetan. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh promosi terhadap kepuasan konsumen di 

Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 
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3. Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan 

promosi terhadap kepuasan konsumen untuk berbelanja di Toko 

Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu Ekonomi Syariah 

dalam bidang Etika Bisnis Islam. Selain itu, penelitian ini juga 

digunakan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam 

mengenai kualitas pelayanan dan juga promosi yang diberikan kepada 

konsumen agar konsumen merasa puas dengan pihak toko tersebut 

sehingga konsumen akan merekomendasikannya. Adapun kepuasan 

konsumen merupakan bagian dari pemasaran yang nantinya berguna 

sebagai bahan untuk kajian menyusun hipotesis bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi konsumen, diharapkan dapat memberikan sumber 

pengetahuan umum, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang 

ingin memahami perilaku konsumen dalam kepuasannya 

berbelanja. 

b. Bagi pihak Toko Murah Mode, diharapkan dapat bermanfaat dalam 

mengambil langkah strategi pemasarannya terutama dalam 
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menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

kepuasannya di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan. 

c. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan pemerintah untuk 

meningkatkan perekonomian daerah. 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri 

dari sub-sub bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini memuat teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. Teori berisi tentang semua penjelasan dari variabel-variabel 

yang ada di rumusan masalah. Penelitian terdahulu berisi tentang uraian 

sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran merupakan kerangka 

konsep, landasan teori tentang kepuasan konsumen, kualitas pelayanan dan 

promosi. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi gambaran cara atau teknik yang akan dilakukan 

dalam penelitian. Proses penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan 

angket kepada responden yang menjadi sampel penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

BAB IV Pembahasan 

Bab ini terdiri dari deskripsi dan analisis data hasil penelitian 

secara kuantitatif dan interpretasi hasil analisis regresi. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan disertai saran-

saran dari peneliti.  
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Konsumen 

a. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Kepuasan pelanggan adalah evaluasi purna beli atau hasil 

evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan 

harapannya. Kepuasan pelanggan yaitu hasil atau (outcome) yang 

dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi 

harapan yang diinginkan.
1
 

Kepuasan konsumen merupakan penyedia jasa harus 

memperhatikan apa yang konsumen persepsikan atas jasa yang 

diberikan, tetapi juga bagaimana mereka dapat merasakan 

kepuasan. Kedalaman dari perasaan ini merupakan hasil dari 

tingkat seberapa jauh persepsi dari konsumen dapat sesuai dengan 

apa yang mereka harapkan.
2
 

Mowen dan Minor mendefinisikan kepuasan konsumen 

sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang 

dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Hal ini 

merupakan penilaian evaluatif pasca pemilihan yang disebabkan 

                                                             
1Zulian Yamit, Manajemen kualitas Produk Dan Jasa (Yogyakarta: Ekonisia, 

2001) 78.   
2Daryanto, Konsumen dan Pelayanan Prima  (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 

2014) 90   
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oleh seleksi pembelian khusus dan pengalaman menggunakan atau 

mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.
3
 

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup 

suatu perbedaan antara harapan dan kinerja.   

b. Elemen Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen dibagi menjadi 5 elemen, yaitu:
4
 

1) Expectations 

Pemahaman mengenai kepuasan konsumen dibangun 

selama fase pra-pembelian melalui proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh konsumen. Sebelum melakukan 

pembelian, konsumen mengembangkan pengharapan atau 

keyakinan mengenai hal-hal yang mereka harapkan dari suatu 

produk ketik mereka menggunakan produk tersebut. 

pengharapan ini akan dilanjutkan pada fase pasca-pembelian 

ketika mereka secara aktif mengkonsumsi kembali produk 

tersebut. 

2) Performance 

Selama mengkonsumsi suatu produk, konsumen menyadari 

kegunaan produk aktual dan menerima kinerja produk tersebut 

sebagai dimensi yang penting bagi konsumen. 

                                                             
3Vinna Sri Yuniarti, Perilaku Konsumen, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2015), 

233    
4William L Wilkie, Customer Behavior (Third Edition) (New York, Jhon Wiley  

Sons Inc s), 1994.  
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3) Comparison  

Setelah mengkonsumsi, terdapat adanya harapan pra- 

pembelian dan persepsi kinerja aktual, yang mendorong 

konsumen untuk membandingkan keduanya. 

4) Confirmation/Disconfirmation 

Hasil perbandingan tersebut akan menghasilkan 

confirmation of expectation, yaitu ketika harapan dan kinerja 

berada pada level yang sama atau akan menghasilkan 

disconfirmation of expectation, yaitu jika kinerja aktual lebih 

baik atau kurang dari level yang diharapkan. 

5) Discrepancy 

Jika level kinerja tidak sama, Discrepancy mengindikasikan 

perbedaan antara level kinerja dengan harapan. Untuk negative 

disconfirmations, yaitu ketika kinerja aktual berada di bawah 

level harapan, kesenjangan yang lebih luas lagi akan 

mengakibatkan tingginya level ketidakpuasan. 

c. Dimensi Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen memiliki dimensi sebagai berikut:
5
 

1) Sistem Pengaduan 

Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelanggan 

untuk memberikan saran, keluhan dan bentuk ketidak puasan 

                                                             
5Zulian Yamit, Manajemen kualitas Produk Dan Jasa (Yogyakarta: Ekonisia, 

2001) 80.   
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lainnya dengan cara menyediakan kotak saran. Setiap saran dan 

keluhan yang masuk harus menjadi perhatian bagi perusahaan, 

sebab saran dan keluhan itu pada umumnya dilandasi oleh 

pengalaman mereka dan hal ini sebagai bentuk kecintaan 

mereka terhadap produk maupun terhadap perusahaan. 

2) Survey Pelanggan 

Survey pelanggan merupakan cara yang umum digunakan 

dalam mengukur kepuasan pelanggan misalnya. Melalui surat 

pos, telepon, atau wawancara secara langsung. 

3) Panel Pelanggan 

Perusahaan mengundang pelanggan yang setia terhadap 

produk dan mengundang pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah pindah menjadi pelnggan perusahaan lain. 

Dari pelanggan setia akan diperoleh informasi tingkat kepuasan 

yang mereka rasakan dan dari pelanggan yang telah berhenti 

membeli, perusahaan akan memperoleh informasi mengapa hal 

itu dapat terjadi. Apabila pelanggan yang berhenti membeli 

(customer loss rate) ini meningkat hal ini menunjukkan 

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggan. 

4) Membandingkan  

Perbandingan konsumen dalam hal pembelian yaitu 

meliputi harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut, 

dan lain sebagainya. Kegiatan memikirkan, 
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mempertimbangkan dan mempertanyakan barang sebelum 

membeli merupakan termasuk dalam perbandingan konsumen. 

5) Dirasakan  

Yang dirasakan konsumen seteleh melakukan pembelian 

adalah apakah konsumen akan puas dan terpenuhi 

kebutuhannya dengan produk atau jasa tersebut ataupun tidak 

puas terhadap produk atau jasa tersebut. yang menentukan 

pembeli merasa puas atau tidak puas dengan suatu pembelian 

terletak pada hubungan antara harapan konsumen dengan 

prestasi yang diterima dari produk. Bila produk ktidak 

memenuhi harapan konsumen, konsumen merasa tidak puas. 

Bila memenuhi harapan konsumen maka konsumen merasa 

puas. Bila melebihi harapan konsumenakan merasa sangat 

puas. 

6) Harapan Konsumen 

Harapan pelanggan memiliki peranan besar sebagai standart 

dalam evaluasi kualitas maupun kepuasan konsumen. harapan 

konsumen merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau 

menggunakan suatu produk barang (barang atau jasa). Harapan 

pelanggan dibentuk dan didasarkan atas beberapa faktor, 

diantaranya pengalamannya berbelanja di masa lampau, opini 
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teman dan kerabat, informasi dan janji-janji perusahaan, serta 

para pesaing. 

2. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas layanan adalah ketidaksesuaian antara harapan 

konsumen dan persepsi konsumen, apabila jasa yang diterima atau 

dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan lebih sama jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan kurang.
6
 

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberian pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen atau pelanggan.
7
 

Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak 

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

                                                             
6Hana Catur Wahyuni, Wiwik Sulityowati Dan Muhammad Khamim, 

Pengendalian Kualitas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)  
7Daryanto Dan Ismanto Setyabudi, Konsumen Dan Pelayanan Prima 

(Yogyakarta: Gava Media, 2014) 135. 
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kepemilikan apapun. Selain itu, pelayanan merupakan setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik.
8
 

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kualitas pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak lain yang tidak berwujud tetapi dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. 

b. Manfaat Kualitas Pelayanan 

Manfaat yang didapatkan dari kualitas pelayanan adalah:
9
 

1) Terjalin relasi saling menguntungkan jangka panjang antara 

perusahaan dan para pelanggan. 

2) Terbukanya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian 

ulang, cross selling, dan up selling. 

3) Loyalitas pelanggan bisa terbentuk 

4) Terjadinya komunikasi gethok tular positif yang berpotensi 

menarik pelanggan baru. 

5) Persepsi pelanggan dan publik terhadap reputasi perusahaan 

semakin positif 

6) Laba yang diperoleh bisa meningkat. 

c. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Lima Dimensi dalam kulitas pelayanan adalah:
10

 

                                                             
8Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip – prinsip pemasaran Edisi ke 

15.Jilid 1. (Jakarta: Erlangga, 2008) 372. 
9Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Malang: Bayumedia Publishing, 2005) 140. 
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1) Keandalan (reliability)  

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang disepakati. Kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. 

2) Daya Tanggap (responsiveness) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 

permintaan merekla, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

Keinginan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3) Jaminan (assurance) 

Perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, dan perusahaan 

bisa menciptakan rasa aman bagi para pelangganya. Jaminan 

juga berarti bahwa karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan 

untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

Mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

                                                                                                                                                        
10Hana Catur Wahyuni, Wiwik Sulityowati Dan Muhammad Khamim, 

Pengendalian Kualitas (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).  
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yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-

raguan. 

4) Empati (empaty) 

Perusahaan memahami masalah para pelangganya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan 

perhatian personal kepada pelanggan dan memiliki jam operasi 

yang nyaman. Kemudahan dalam melakukan hubungan, 

komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para 

pelanggannya. 

5) Bukti Fisik (Tangibles) 

Berkenaan dengan daya tarik fasilitas, perlengkapan, dan 

materialnya digunakan perusahaan, serta penampiolan 

karyawan. Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan 

sarana komunikasi. 

3. Promosi 

a. Pengertian Promosi  

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang 

dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi 

adalah semua kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk 

mendorong suatu permintaan.
11

   

                                                             
11Basu Swastha Dan Irawan,  Manajemen Pemasaran Modern (Yogyakarta: 

Library Offset, 2008) 349. 
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Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk 

merangsang pembelian produk dengan segera dan atau 

meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.
12

 

Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi 

satu arah yang di buat untuk mempengaruhi seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam 

pemasaran. Promosi merupakan usaha perusahaan untuk 

membujuk konsumen, menarik minat konsumen baru, dan 

memperkenalkan produk kepada pasar.
13

 

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa promosi adalah komunikasi antara penjual dengan pembeli 

dan sarana untuk menarik pelanggan agar membeli produk yang 

kita jual. 

b. Tujuan Promosi  

Tujuan dari promosi adalah:
14

 

1) Menginformasikan (informing), dapat berupa: 

a) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu 

produk baru. 

                                                             
12Harman Malau, Manajemen Pemasaran Teori Dan Aplikasi Pemasaran Era 

Tradisional Sampai Era Modernisasi Global (Bandung: Alfabeta, 2017) 103. 
13 Basu Swastha, Azas-Azas Marketing (Liberty: Yogyakarta, 2000) 222 
14Harman Malau, Manajemen Pemasaran Teori Dan Aplikasi Pemasaran Era 

Tradisional Sampai Era Modernisasi Global, 112-113. 
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b) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu 

produk. 

c) Menyampaikan perubahan harga kepada pasara. 

d) Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

e) Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh 

perusahaan. 

f) Meluruskan kesan yang keliru. 

g) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 

h) Membangun citra perusahaan. 

2) Membujuk pelanggan sasaran (persuading), untuk: 

a) Membujuk pilihan merk. 

b) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu. 

c) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

d) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 

e) Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga 

(salesman). 

3) Mengingatkan (reminding) dapat terdiri atas: 

a) Mengingatkan pembeli/konsumen bahwa produk yang 

bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. 

b) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual 

produk dari perusahaan tertentu. 

c) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada 

kampanye iklan. 
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d) Menjaga agar ingatan pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

c. Dimensi Promosi 

dimensi dalam promosi penjualan, yaitu:
15

 

1) Periklanan (advertising) 

Bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, 

barang, dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Media dari 

perikalanan adalah surat kabar, majalah, surat (direct mail), 

TV, radio, bioskop, papan reklame, car cards, lampu-lampu, 

katalog buku, telpon, dan sebagainya. 

2) Penjualan Personal (personal selling) 

Presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon 

pembeli atau lebih yang ditunjukkan untuk menciptakan 

penjualan. Cara penjualan personal selling adalah cara yang 

paling tua dan pernting. Cara ini adalah unik, tidak mudah 

untuk diulang, dapat menciptakan anatara ide yang berlainan 

antara penjualan dan pembeli. Cara ini adalah satu-satunya cara 

dari sales promotiont yang dapat menggugah hati pembeli 

dengan sesegera, dan pada tempat dan waktu itu juga 

diharapkan konsumen dapat mengambil keputusan untuk 

membeli. 

 

                                                             
15Basu Swastha, Azas-Azas Marketing (Liberty: Yogyakarta, 2000) 350 
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3) Publisitas atau Publikasi 

Pendorongan permintaan secara non pribadi untuk suatu 

produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita komersial di 

dalam media massa dan sponsor tidak dibebani sejumlah 

bayaran secara langsung. “Menciptakan good relation” dengan 

publik agar masyarakat memiliki image yang baik terhadap 

perusahaan. Melalui “public relations” dapat membentuk 

pandangan baik, mencegah berita berita tak baik dari 

masyarakat. Publisitas adalah pemuatan media di media massa 

tentang perusahaan, produk, pegawai, dan berbagai 

kegiatannya. Pemuatan berita dalam publikasi ini tidak 

dipungut biaya. 

4) Promosi Penjualan (sales promotion) 

Kegiatan pemasaran yang mendorong pembelian konsumen 

dan efektivitas pengecer. Kegiatan tersebut anatara lain: 

peragaan, pertunjukan dan pameran, demonstrasi, memberi 

sampel gratis, kupon, diskon, premi, kontes, trading stamps, 

bonus, hadiah uang, perlombaan penyalur, dan sebagainya. 

5) Informasi atau persuasi 

Promosi persuasi merupakan promosi yang bertujuan untuk 

mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya untuk 

melakukan suatu pembelian. Melalui persuasi setiap individu 
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mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan 

orang lain. 

B. Penelitian Terdahulu 

Skripsi yang ditulis oleh Hildha Aprilia Pratiwi yang berjudul 

Pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap kepuasan 

pelanggan traveloka di yogyakarta. Hasil analisis data menggunakan 

penelitian survey menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, harga dan 

promosi secara bersama-sama terdapat pengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan, maka Traveloka di Yogyakarta harus meningkatkan kualitas 

pelayanan, harga dan promosi.
16

 

Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Azizi yang berjudul analisis 

pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, promosi, dan risiko terhadap 

kepuasan nasabah pada produk gadai emas di bank syariah mandiri cabang 

langsa. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa variabel kualitas pelayanan, 

kepercayaan, dan risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada produk gadai emas di bank syariah mandiri cabang 

langsa, dan untuk variabel promosi tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan nasabah pada produk gadai emas di bank 

syariah mandiri cabang langsa.
17

 

                                                             
16Hildha Aprilia Pratiwi, Pengaruh kualitas pelayanan, harga dan promosi 

terhadap kepuasan pelanggan traveloka di yogyakarta (Skripsi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2018) 
17Ulfa Azizi, analisis pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, promosi, dan 

risiko terhadap kepuasan nasabah pada produk gadai emas di bank syariah mandiri 

cabang langsa. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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Skripsi yang ditulis oleh Dewi Puspitarini yang berjudul Pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada honda mugen puri 

PT Mitrausaha Gentaniaga Jakarta. Dalam skripsi ini Faktor kualitas 

pelayanan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah variabel 

keandalan, jaminan, dan bukti fisik. Dan untuk ketanggapan dan empati 

tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga PT Mitrausaha 

Gentaniaga Jakarta harus meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa 

keandalan, jaminan dan bukti fisik untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan.
18

 

Dari ketiga hasil penelitian yang ada penelitian ini sama-sama 

membahas tentang kepuasan konsumen/kepuasan pelanggan. Dari hasil 

penelitian yang pertama, walau sama menggunakan variabel dependen 

yaitu kepuasan konsumen tetapi perbedaan terletak pada variabel 

independen tidak menggunakan variabel harga dan ditempat yang berbeda 

pula, tempat terletak pada pelanggan traveloka di yogyakarta. Sementara 

dalam penelitian ini bertempat di Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Dari hasil penelitian kedua, perbedaan 

terletak dibagian variabel independen, pada penelitian ini tidak 

menggunakan variabel kepercayaan dan rsiko. Dari hasil penelitian yang 

ketiga, tidak  terdapat variabel promosi dalam penelitian terdahulu dan 

dalam penelitian ini terdapat variabel promosi. Sehingga penelitian 

                                                             
18Dewi Puspitarini, Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada honda mugen puri PT Mitrausaha Gentaniaga Jakarta (Skripsi, Institut Pertanian 

Bogor, 2014) 
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Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap Kepuasan Konsumen 

adalah berperan mempermudah dan memperdalam penelitian sebelumnya. 

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu 

meneruskan pada penelitian terdahulu yang telah menggunakan variabel 

kualitas pelayanan jasa. Selain itu juga sama dengan penelitian terdahulu 

juga menggunakan variabel promosi dan kepuasan konsumen atau 

pelanggan. Selanjutnya, pada penelitian ini juga menggunakan variabel 

kualitas pelayanan jasa dan promosi terhadap kepuasan pelanggan atau 

konsumen. 

Selain itu pada tempat penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu 

bertempat di traveloka yogyakarta, bank syariah mandiri cabang langsa, 

dan honda mugen puri PT Mitrausaha Gentaniaga Jakarta. Dan pada 

penelitian ini bertempat di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan. 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka pemikiran 
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Sumber: konsep yang dikembangkan oleh peneliti.  

Keterangan: 

X1 : Kualitas Pelayana 

X2 : Promosi 

Y  : Kepuasan Konsumen 

Dari gambar diatas, menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh secara parsial (individu) terhadap kepuasan konsumen. 

Promosi berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Kualitas 

Pelayanan dan Promosi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap kepuasan konsumen. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya 

atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.
19

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang bersifat sementara dan perlu 

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengajukan 

hipotesis alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut: 

Ho1: Tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

Ha1: Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

                                                             
19Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2011), 76.    
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Ho2: Tidak terdapat pengaruh antara promosi terhadap kepuasan 

konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan. 

Ha2: Terdapat pengaruh antara promosi terhadap kepuasan 

konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan. 

Ho3: Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan promosi 

terhadap kepuasan konsumen di Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

Ha3: Terdapat pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap 

kepuasan konsumen di Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk suatu proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian 

dan pendekatan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang mana penelitian ini bisa dimulai dengan 

perumusan permasalahan yang tidak terlalu baku. Instrumen yang 

digunakan juga hanya berisi tentang pedoman wawancara. Pedoman 

wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada 

dilapangan.
1
 

Penelitian ini menekankan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan yang analisisnya menekankan pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika.
2
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif, yaitu analisis regresi linier sederhana dan regresi linier 

berganda yang dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas 

(independen) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (dependen). Data diperoleh dari konsumen Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Sehingga untuk 

mendapatkan data primer, peneliti menggunakan angket yang diberikan 

                                                             
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) 50.   
2Saifudin Azwar, Metode Penelitian. Skripsi(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2002), 5   
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kepada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan, sehingga peneliti dalam hal ini datang dan menyebar 

angket kepada konsumen. 

B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas (Independet Variabel) dan variabel terikat (Dependent Variabel). 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab 

terjadinya perubahan pada variabel lain, sedangkan variabel terikat yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.
3
 Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel 

independen dengan dependen, dan pengaruh hasil interaksi antara variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Definisi operasional dalam penelitian ini merupakan penjelasan 

mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

(mengoperasionalkan) construct menjadi variabel penelitian yang dapat 

dituju. Dengan kata lain dalam operasional penelitian dapat memberikan 

petunjuk mengenai bagaimana suatu variabel diukur.
4
 Berikut ini adalah 

tabel 2.1 yang akan menjelaskan mengenai definisi operasional di dalam 

penelitian ini adalah: 

 

 

 

                                                             
3Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2012), 5. 
4Ibid., 6. 
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Tabel 2.1 

Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

No Variabel Sub Variabel Indikator No.Butir 

1.  Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Sistem 

Pengaduan 

a. Saran tentang pengalaman 

konsumen terhadap produk  

b. Adanya keluhan konsumen 

tentang produk 

c. Adanya pengalaman 

ketidakpuasan konsumen 

tentang produk 

1 

 

2 

 

3 

Survey 

Pelanggan 

a. Adanya fasilitas surat pos 

atau wawancara untuk 

mengukur konsumen 

4 

 

Panel 

Pelanggan 

a. Fasilitas mengundang 

pelanggan yang membeli 

b. Fasilitas mengundang 

pelanggan yang telah 

berpindah ke lain toko 

5 

 

6 

Membanding

kan 

a. Perbandingan harga kualitas 

dan fungsi kegunaanya 

7 

 

Dirasakan a. Hasil setelah konsumen 

membeli produk merasa puas 

atau tidak puasnya tentang 

harapan konsumen 

8 

 

 

Harapan 

konsumen 

a. Perkiraan pelanggan yang 

diterimanya ketika 

menggunakan produk barang 

atau jasa tersebut 

9 
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2 Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

 Reliabilitas a. Pelayanan yang akurat 

kepada konsumen 

b. Pelayanan yang tepat kepada 

konsumen 

c. Pelayanan yang segera 

kepada konsumen 

d. Pelayanan yang memuaskan 

kepada konsumen 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 Daya 

Tanggap 

a. Kemampuan karyawan 

membantu merespon 

permintaan konsumennya 

14 

 

 

 Jaminan a. Perilaku menumbuhkan 

kepercayaan pada pelanggan 

b. Pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

menangani masalah 

konsumennya 

15 

 

16 

 

 

 Empati a. Memahami masalah 

pelanggan 

b. Memberikan perhatian 

personal kepada pelanggan 

17 

 

18 

 Bukti Fisik a. Adanya daya tarik fasilitas 

b. Adanya daya tarik pada 

perlengkapan 

c. Daya tarik pada penampilan 

karyawan 

19 

20 

 

21 

 

3. Promosoi 

(X2) 

 Periklanan a. Ide barang oleh sponsor 

b. Ide jasa oleh sponsor 

22 

23 
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 Personal 

selling 

a. Presentasi lisan dengan 

calon pembeli 

b. Menciptakan penjualan 

dengan calon pembeli 

24 

 

25 

 Publisitas a. Pendorongan permintaan 

untuk produk atau jasa 

26 

 

 Promosi 

penjualan 

a. Adanya peragaan 

b. Adanya pertunjukan atau 

pameran 

c. Adanya demonstrasi 

27 

28 

 

29 

Informasi 

atau persuasi 

a. Promosi kepada konsumen 

untuk melakukan suatu 

pembelian 

30 

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan 

subjek penelitian.
5
 Sedangakan menurut Restu Kartiko Widi populasi 

adalah tiap grup atau kumpulan yang merupakan subyek penelitian.
6
 

Pengertian lain menyebutkan, populasi merujuk pada sekumpulan 

orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa 

hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi 

                                                             
5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1996) 115.  
6Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010) 197. 
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yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian 

dilakukan.
7
 

Adapun karakteristik peneliti yang menjadi responden dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini dilakukan pada seluruh konsumen di Toko 

Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, 

dengan obyek peneliti adalah seluruh konsumen yang 

mengunjungi toko tersebut. 

b. Penelitian ini hanya menguji kualitas pelayanan dan promosi 

terhadap kepuasan konsumen di Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian dari 

populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti.
8
 penentuan pengambilan sampel sebagai berikut: 

a. Rumus slovakia berlaku jika memperkirakan proporsi populasi 

menggunakan koefisien kepercayaan 95%. 

b. Asumsi derivasi p = 0,5. 

Menyatakan menggunakan rumus Slovakia bahkan dibawah 

masalah inferensial yang benar dapat menghasilkan ukuran sampel 

yang tidak perlu tinggi. Memang, jika kita memiliki keyakinan bahwa 

P dekat 0 atau 1, maka rumus cochcran akan memberikan ukuran 

                                                             
7Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) 161.  
8Ibid., 74 
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sampel yang optimal, yaitu lebih kecil dari apa yang akan dihasilkan 

formula slovakia.
9
  

Berbagai metode dalam penentuan sampel adalah cara yang 

digunakan untuk meminimalisir kesalahan dari sampel pada populasi 

tersebut. Karena jumlah dari konsumen pengunjung Toko Murah 

Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan belum 

teridentifikasi jumlahnya maka untuk menetukan jumlah sampel, 

digunakan rumus cochcran:
10

 

N = 
          

   

Keterangan: 

N = Jumlah Sampel 

Za
2 

= nilai standart normal yang besarnya tergantung α 

Bila α = 0,05 maka Z= 1,67 

Bila α = 0,01 maka Z= 1,96 

P = Estimasi Proporsi Populasi 

q = 1-p 

d = penyimpangan yang ditolerir yaitu 10% 

peneliti memperoleh jumlah sampel dan  nila (p) belum diketahui, 

maka dapat digunakan P = 0,5 sehingga jumlah sampel menjadi: 

N = 
          

   

N = 
                  

   
 

                                                             
9Jeffry J. Tejada Dan Joyce Raymond B.Punzalan, Tentang Penyalahgunaan 

Formula Slovakia, Universitas Filipina Diliman Vol 61 No. 1 2012, 129. 
10Ibid., 131. 
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N = 96,04 = 96 Orang 

Berdasarkan perhitungan rumus supramono yang menjadi 

responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 96 

orang dari seluruh pengunjung Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan, hal tersebut dilakukan untuk 

mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang 

lebih baik.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data.
11

 

D. Jenis Data 

Data suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu 

pengamatan dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Data merupakan 

sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-

kata, atau citra, yang didapatkan melali proses pengamatan attau pencarian 

ke sumber-sumber tertentu. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif  yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara 

                                                             
11Ibid., 60  
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langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan 

bilangan atau berbentuk angka.
12

  

E. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data 

tersebut diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer berupa jawaban responden yang diukur dengan menggunakan 

instrumen penelitian (angket) tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban 

responden atas pernyataan yang diberikan tentang kualitas pelayanan dan 

promosi yang akan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen atau 

pelanggan. Data tersebut adalah jawaban dari 96 konsumen yang dijadikan 

responden melalui angket yang disebarkan di Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan angket. Penelitian ini dilakukan dengan survei 

lapangan dengan cara menyebarkan angket kepada 96 responden yang 

berisi tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap 

Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Murah Mode Kecamatan 

                                                             
12Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), 12. 
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Nguntoronadi Kabupaten Magetan). Responden juga dibimbing dalam 

pengisian angket tersebut. Hasil angket tersebut akan tertuang dalam 

angka, tabel, analisis statistik dan uraian serta kesimpulan penelitian. 

Adapun pelaksanaanya, angket diberikan kepada konsumen agar 

mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan skala 

yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok 

terhadap fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti 

yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian. Skala ini terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu 

objek tertentu yang akan diukur Skala likert  dapat diukur dengan memberi 

skor 1 sampai dengan 5, adapun skor yang diberikan dari item scale 

adalah:
13

 

Tabel 2.2 

Skala Pengukuran 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

 

                                                             
13Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: 

Bumi Akarsa, 2017), 64. 
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G. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan semua data yang telah didapatkan, kemudian peneliti 

melakukan verifikasi terhadap data-data yang diperoleh, Yaitu dengan cara 

mengkaji berulang-ulang data yang ada, kemudian memilih data yang 

sekiranya menurut penulis penting dan data yang sekiranya tidak 

dibutuhkan. Proses isi dinamakan proses editing, yaitu melakukan edit 

terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil dilapangan dengan tujuan 

agar data yang akan dianalisis telah akurat, lengkap dan dapat dilakukan 

proses selanjutnya (coding dan tabulasi).
14

 Selanjutnya setelah data-data 

yang terkumpul itu dipilih, peneliti mengelompokan data-data tersebut 

sesuai dengan rumusan masing-masing. Kemudian karena penelitian yang 

dilakukan ini adalah kuantitatif maka peneliti harus melakukan pengujian 

terhadap instrument atau alat ukur yang digunakan yaitu: 

1. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

a. Validitas Instrumen 

     Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara 

menyebar angket kepada 30 orang responden terlebih dahulu untuk 

mengetahui kevalidan dari masing-masing pernyataan. Uji validitas 

dilakukan atas dasar masing-masing item pernyataan dengan 

menggunakan faktor analisis terhadap setiap item pernyataan. Uji 

validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item 

                                                             
14Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 161.   
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pernyataan angket yang valid dan mana yang tidak. Pernyataan 

dinyatakan valid jika corrected item-total correlation>dari r 

tabel>0,361.
15

 

b. Reliabillitas Instrumen 

     Reliabilitas Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Untuk mengetahui alat ukur tersebut 

reliabel dapat diuji dengan menggunakan rumus Alpha sebagai 

berikut:  

r = NN−1 [1−Σσb2σt2]  

Keterangan:  

r : koefisien realibilitas instrumen (Cronbach’s Alpha)  

N : banyaknya pertanyaan  

Σσb2 : total varians pertanyaan  

t : total varians  

Apabila variabel yang diteliti mempunyai cronbach’s alpha (α) > 

60% (0,6) maka variabel tersebut dikatakan reliabel, sebaliknya jika 

cronbach’s alpha (α) < 60% (0,6) maka variabel tersebut dikatakan 

tidak reliabel. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 

 

                                                             
15Ibid., 87. 
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2. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

agar data bisa digunakan dalam uji F dan uji t, jika asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil, untuk menguji normalitas, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan cara uji statistic kolmogroo-Smirnoo (K-

S), jika nilai K-S >   = 0,05 berarti data terdistribusi dengan 

normal.
16

 

2) Uji Heteroskedastisitas 

     Model regresi yang baik adalah homokesdastisitas atau tidak 

terjadi heteroskesdastisitas. Oleh karena itu untuk menghindari 

hal tersebut, maka dilakukan uji heteroskesdastisitas. Uji ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada regresi ketidaksamaan 

varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain artinya 

ketidak samaan yang dimaksud adalah adanya pola yang tidak 

sama antara satu variance residual. Pada penelitian ini 

menggnakan uji glejser, dimana model regresi apabila nilai 

signifikan antara variabel independen dengan residual lebih dari 

0,05. 

                                                             
16Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS Edisi 

Ketujuh (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013) 105.  
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3) Uji Autokorelasi 

     Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi.
17

 

4) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara 

variabel bebas (independent), karena model regresi yang baik 

seharusnya tidak menjadi korelasi diantara variabel independent. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Adanya multikolinieritas 

ditunjukkan dengan nilai tolerance   0,01 atau   10. Apabila 

untuk semua variabel independen nilai VIF < 10, maka 

persamaan regresi linier berganda tidak terjadi kasus 

multikolinieritas. 

b. Analisis Korelasi 

Salah satu analisis korelasi yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Pada 

penelitian ini, korelasi yang digunakan adalah korelasi bivariate 

untuk melihat bagaimana hubungan antara dua variabel yaitu 

                                                             
17Ibid., 110. 
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variabel Y dengan variabel X. Pada analisis korelasi dapat dilihat 

apakah suatu hubungan yang terjadi adalah negatif, jika tandanya 

positif maka korelasinya positif. Rumus yang dapat digunakan 

untuk mencari r adalah: 

r = 
             

                            
 

Keterangan:  

n : banyaknya pasangan data x dan y 

∑x : total dari jumlah variabel x 

∑y : total dari jumlah variabel y 

∑x
2
 : kuadrat total jumlah dari variabel x 

∑y
2 

: kuadrat total jumlah dari variabel y 

∑xy : hasil perkalian dari total jumlah dari variabel x dan y. 

Untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara dua 

variabel signifikan atau tidak dengan menggunakan Rtabel atau sig. 

Jika nilai |Rhitung|>Rtabel maka hubungan antara kedua variabel 

tersebut signifikan dan sebaliknya jika|Rhitung|<Rtabel maka 

hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan (tidak 

berpengaruh). Penentuan Rtabel dilakukan dengan menggunakan 

Tabel R Product Moment . 

c. Regresi Linier Sederhana 

     Regresi linier sederhana yaitu analisis regresi linier dengan 

jumlah variabel pengaruhnya hanya satu. Dalam membuat regresi 

parametrik ini adalah langkah pertama yang paling ideal adalah 
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membuat plotting data antara variabel dependen dan variabel 

independen untuk melihat kecenderungan pola data asli, jika data 

tersebut mengikuti pola linier maka akan kita dekati deengan jenis 

regresi ini.
18

 Regresi sederhana, bertujuan untuk mempelajari 

hubungan antara dua variabel tidak bebas (terikat), X adalah 

penduga bagi intersap (α), b adalah penduga bagi koefisien regresi 

(β), dan α,β adalah parameter yang nilainya tidak diketahui 

sehingga diduga menggunakan statistik sampel.  

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dan dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Regresi ini untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap 

kepuasan konsumen dan digunakan untuk menjawab H1 dan H2, 

yang mana: 

H1 : Kualitas Pelayanan (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen (Y) di Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

H2 : Promosi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

konsumen (Y) di Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan. 

Rumus regresi linier sederhana sebagai berikut: 

                                                             
18 Tukiran Taneredjo, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar (Bandung : 

Alfabeta, 2012), 87.    
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Y’ = a + bx 

Keterangan: 

Y’ : variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

x : variabel independen 

a : konstanta (nilai Y’ apabila X=0) 

b : koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan). 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari a dan b adalah:  

a = 
      

   
= ?−     

b = 
            

             
  

 1    = rata-rata skor variabel X  

 1  = rata-rata skor variabel.
19

 

d. Regresi Linier Berganda 

Data dalam penelitian ini digunakan mengetahui pengaruh 

antara variabel independen yaitu Kualitas Pelayanan (X1) dan 

Promosi (X2) serta satu variabel dependen yaitu Kepuasan 

Konsumen (Y). Teknik analisis yang digunakan untuk menguji data 

adalah dengan menggunakan model analisis regresi ganda. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan dan Promosi. 

Sedangkan terikatnya adalah Kepuasan Konsumen. Model regresi 

berganda ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau 

linier antara variabel dependen dengan masing-masing 

                                                             
19  Ridwan, Metode & Tehnik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2008), 139.   
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prediktornya. Model regresi berganda dapat dilihat sebagai berikut 

:
20

  

     Y
’
 = a + b1X1 +b2X2 +… + bnxn  

Keterangan : 

Y
’ 
 = nilai pengaruh yang diprediksi 

a  = konstanta  

b  = koefisien regresi 

X = nilai variabel dependen 

e. Koefisien Determinasi 

Setelah dilakukan analisis regresi berganda, maka selanjutnya 

akan dilakukan analisis koefisien determinasi berganda (R
2
) yang 

dilakukan dengan maksud untuk menjelaskan keampuhan model 

persamaan regresi berganda dalam menjelaskan pengaruh 

perubahan pada variabel independen yaitu kualitas pelayanan (X1) 

dan promosi (X2) terhadap variabel dependen yaitu kepuasan 

konsumen (Y).  Koefisien determinasi (R
2
) menyatakan proporsi 

keragaman pada variabel bergantung yang mampu dijelaskan oleh 

variabel penduganya. 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 sampai 1, nilai R

2
 yang semakin 

mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga terhadap 

variabel bergantung yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin 

                                                             
20 Simamora. Bilson, Analisis Multivariat Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005) 43. 
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mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin lemah. Nilai 

koefisien determinasi dihitung dengan rumus: 

R
2
 = 

                      

                    
 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

     Analisis perbandingan satu variabel bebas dikenal dengan uji t. 

Tujuan uji t adalah untuk mengetahui perbedaan variabel yang 

dihipotesiskan. Dalam artian untuk mengetahui perngaruh variabel 

bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat.  

     Ha diterima, jika |thitung| > ttabel dan jika sig < ά (0,05). 

Sedangkan H0 diterima jika |thitung| < ttabel dan jika sig > ά (0,05). 

Ha adalah hipotesis bersifat positif, sedangkan H0 hipotesis bersifat 

negatif.
21

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

     Uji F juga dikenal dengan istilah anova (analysis of variance). 

Uji F adalah tergolong analisis komparatif yang terdiri dari dua 

variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membandingkan lebih 

dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan 

generalisasinya artinya data sampel dianggap dapat mewakili 

populasi.  

                                                             
21Ibid., 132-137.   
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     Ha diterima, jika Fhitung > Ftabel. Jika Ha diterima artinya 

signifikan. H0 diterima, jika Fhitung < Ftabel. Jika H0 diterima 

artinya tidak signifikan.
22

 

 

                                                             
22Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, 

Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis (Bandung: Alvabeta, 2017), 20-21.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen  (Validitas dan Reliabilitas) 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 21.0. Berikut ini adalah hasil uji instrumen dengan 

menggunakan metode validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan 30 

responden pada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan: 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

atau butir pertanyaan dengan skor kontruk atau variabel. Dalam uji ini, 

setiap item akan diuji korelasinya dengan skor total variabel yang 

dimaksud. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner.  

Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Perhitungan validitas dengan membandingkan Rhitung dengan 

Rtabel. Rhitung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,361 

karena jumlah data yang digunakan dalam penelitian adalah 30 dengan 

tingkat kesalahan 5%. Apabila Rhitung > Rtabel (Rhitung > 0,361), 

maka item pernyataan dinyatakan valid. 

Berikut ini hasil uji validitas masing-masing pernyataan: 
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Tabel 2.3  

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Pernyataan 

R-Tabel R-

Hitung 

Keterangan 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

KP 1 0.361 0.456 Valid 

KP 2 0.361 0.540 

KP 3 0.361 0.388 

KP 4 0.361 0.571 

KP 5 0.361 0.793 

KP 6 0.361 0.735 

KP 7 0.361 0.747 

KP 8 0.361 0.747 

KP 9 0.361 0.871 

KP 10 0.361 0.894 

KP 11 0.361 0.874 

KP 12 0.361 0.581 

KP 13 0.361 0.417 

Promosi 

(X2) 

P 1 0.361 0.459 Valid 

P 2 0.361 0.774 

P 3 0.361 0.677 

P 4 0.361 0.697 

P 5 0.361 0.751 

P 6 0.361 0.816 

P 7 0.361 0.804 

P 8 0.361 0.816 

P 9 0.361 0.649 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

KK 1 0.361 0.711 Valid 

KK 2 0.361 0.758 

KK 3 0.361 0.842 
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KK 4 0.361 0.553 

KK 5 0.361 0.794 

KK 6 0.361 0.814 

KK 7 0.361 0.756 

KK 8 0.361 0.451 

KK 9 0.361 0.624 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
 

Tabel 2.3 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

kualitas pelayanan, promosi dan kepuasan konsumen. Berdasarkan 

Tabel 2.3 diperoleh kesimpulan bahwa semua item pernyataan pada 

kuesioner variabel kualitas pelayanan, promosi dan kepuasan konsumen 

dinyatakan valid, karena tingkat signifikansinya untuk semua item 

pernyataan kurang dari 0,05 dan semua item pernyataannya memiliki 

nilai koefisien korelasi (Rhitung) yang lebih besar dari nilai Rtabel 

(0,361). Sehingga dengan demikian tidak ada sama sekali item 

pernyataan dalam kuesioner variabel kinerja karyawan yang diubah atau 

dihilangkan. 

2. Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pernyataan 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten. Uji reliabilitas dihitung dengan 

membandingkan nilai Cronbach's Alpha dengan nilai 0,6. Apabila nilai 

Cronbach's Alpha > 0,6 maka variabel dinyatakan reliabel. 

 Hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 
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Tabel 2.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross of 

Value 

Keterangan 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 

0.891 0.6 Reliabel 

Promosi (X2) 0.880 0.6 Reliabel 

Kepuasan Konsumen 

(Y) 

0.870 0.6 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel adalah reliabel dan kuesioner 

tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

     Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner 

secara langsung kepada responden, yaitu dengan cara menemui langsung 

responden untuk selanjutnya diberikan kuesioner untuk diisi. Hal ini 

diharapkan agar lebih efektif untuk menjelaskan secara langsung kepada 

responden terkait pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan, supaya 

responden benar-benar memahami setiap butir pernyataan pada kuesioner. 

Obyek penelitian ini adalah konsumen pada Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dengan sampel atau 

responden sebanyak 96 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik Sampling Insidental, yakni siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti. Penelitian dilakukan pada 28 
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juni 2019 sampai 9 Juli 2019. Dari penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh deskripsi data sebagai berikut: 

1. Usia Responden 

Usia reponden yang menjawab pernyataan kuesioner dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi empat kategori. Yang dijelaskan 

pada Gambar 1.2 sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Diagram Usia Responden 

 

S

u

S

S

u

m

b
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Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Bedasarkan Gambar Diagram Pie 1.2 dapat disimpulkan bahwa 

usia konsumen pada Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan paling banyak adalah pada usia 23-40 tahun 

sebesar 39% atau 37 responden, disusul responden yang berusia 19-22 

tahun sebanyak 12% atau 12 responden  

Hal tersebut berarti bahwa Konsumen Toko Murah Mode 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan mayoritas seseorang 

12% 

23% 

39% 

26% 

Usia Responden 
13-18 thn 

19-22 thn 

23-40 thn 

41-60 thn 
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yang berusia 23-40 tahun yaitu dimana seseorang yang sudah bekerja 

atau berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Jenis Kelamin Responden 

Data terkait jenis kelamin responden yang menjawab kuesioner 

dalam penelitian ini pada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan dikelompokkan menjadi dua. Yang 

dijelaskan dalam Gambar 1.3 sebagai berikut: 

Gambar 1.3 

Diagram Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Diagram Pie 1.3 diperoleh kesimpulan bahwa 

responden pada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan paling banyak dengan jenis kelamin 

perempuan yakni sebesar 63% atau 60 responden dan untuk responden 

laki-laki sebesar 37% atau 36 responden. Mayoritas responden pada 

Toko Mrah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan 

berjenis kelamin perempuan. 

37% 

63% 

Jenis Kelamin Responden 

Laki-Laki 

Perempuan 
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3. Pekerjaan Responden 

Data terkait pekerjaan responden yang menjawab kuesioner dalam 

penelitian ini pada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan dikelompokkan menjadi enam. Yang 

dijelaskan dalam Gambar 1.4 sebagai berikut: 

Gambar 1.4 

Diagram Pekerjaan Responden 
D

i

a

g

r

a

m

 

S

u
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:

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Gambar Diagram Pie 1.4 diperoleh kesimpulan bahwa 

responden pada konsumen Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan paling banyak dengan pekerjaan 

Karyawan Swasta yaitu dengan persentasi 31% dan jumlah 30 orang, 

disusul dengan Pedagang dengan persentase 20% dan jumlah 19 orang, 

disusul dengan Ibu rumah tangga dengan persentase 16% dengan 

jumlah 15 orang, disusul dengan mahasiswa dengan persentase 15% 

dengan jumlah 14 orang, disusul dengan pelajar dengan persentase 14% 

yaitu 14 orang, dan yang paling sedikit yaitu PNS dengan persentase 

14% 

15% 

4% 

31% 

16% 

20% 

Pekerjaan Responden 
pelajar 

Mahasiswa 

PNS 

Karyawan Swasta 

pelajar 

Mahasiswa 

PNS 

Ibu Rumah Tangga 

Pedagang 
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4% yaitu dengan jumlah 4 orang. Mayoritas konsumen pada toko murah 

mode yaitu karyawan swasta. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

Berikut ini adalah hasil analisis data kuesioner pada Konsumen 

Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Mgetan: 

1. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik ini dilakukan pada empat pengujian, yakni: 

a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah regresi. Variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal agar data bisa 

digunakan dalam uji F dan uji t, jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil, untuk menguji 

normalitas, dalam penelitian ini penulis menggunakan cara uji 

statistik non parametrickolmogorov-Smirnov (K-S), jika nilai K-S 

jauh diatas α = 0.05 berarti data terdistribusi dengan normal. Berikut 

hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini: 

Tabel 2.6 

Tabel Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 

Unstandardized 

residual 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

1289 96 0,072 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
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Berdasarkan tabel 2.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji 

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.05 yaitu 0.072 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. 

Model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas atau dapat 

dikatakan memiliki distribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara 

menentukan formulasi regresi linier berganda dengan menggunakan 

kepuasan konsumen residual sebagai variabel dependen (variabel 

terikat). Kemudian melakukan regresi linier berganda dengan 

variabel dependennya adalah kepuasan konsumen residual 

sedangkan variabel independennya adalah kualitas pelayanan (X1) 

dan promosi (X2). Hipotesis yang digunakan : 

H0: Varian residual homogeny (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

H1: Varian residual tidak homogeny (terjadi kasus 

heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0.05 

maka H0 diterima yang artinya varian residual homogeny (tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas). Berikut ini adalah tabel mengenai 

hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan software SPSS 

21.0: 
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Tabel 2.7 

Tabel Hasil Analisis Heteroskedastisitas 

Variabel t sig Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,501 0,618 Tidak Ada Pengaruh 

Promosi -1,081 0,282 Tidak Ada Pengaruh 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Dari Tabel 2.7 diketahui bahwa, nilai signifikansi untuk semua 

variabel bebas memiliki nilai lebih dari 0,05. Artinya bahwa tidak 

ada pengaruh harga mutlak residual terhadap variabel X1 (kualitas 

pelayanan) dan X2 (promosi). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

     Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu 

model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji Durbin 

Watson (uji DW). Berikut ini adalah tabel hasil uji autokorelasi 

dengan menggunakan software SPSS 21.0: 

Tabel 2.8 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

1,851 1,710 2,29 Tidak Ada Autokorelasi 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
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     Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin Watson, dengan variabel 

independen yang digunakan sebanyak 2 variabel dengan banyaknya 

data 96 responden, sehingga k= 2 dan n= 96, dengan tingkat 

kesalahan α = 0,05, maka diperoleh dU= 1,710.  

     Tabel 2.8 menyatakan bahwa nilai Durbin Watson terletak 

diantara dU (1,710) dan 4-dU (2,29) Sehingga dapat disimpulkan 

tidak terdapat autokorelasi pada model persamaan regresi linear 

berganda. 

d. Uji Multikolinieritas 

     Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk semua variabel 

independen nilai VIF < 10, maka persamaan regresi linier berganda 

tidak terjadi kasus multikolinieritas. Berikut ini adalah tabel 

mengenai hasil analisis uji multikolinearitas yang dilakukan dengan 

software SPSS 21.0: 

Tabel 2.9 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 (Kualitas Pelayanan) 0,937 1,067 Non 

Multikolinieritas 

X2 (Promosi) 0,937 1,067 Non 

Multikolinieritas 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
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     Berdasarkan Tabel 2.9 diketahui bahwa nilai tolerance kedua 

variabel lebih besar dari 0.10 artinya tidak terjadi multikolinieritas 

antar variabel independen dan nilai VIF pada kedua variabel 

independen kurang dari 10. Artinya model regresi berganda bebas 

dari multikolinieritas, dengan demikian asumsi non multikolinieritas 

telah terpenuhi. 

2. Analisis Korelasi (r) 

Analisis korelasi yang baik yaitu suatu model analisis yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat asosiasi (hubungan) antara 

variabel bebas dengan variabel terikat baik berupa berganda maupun 

parsial.  Jika nilai |Rhitung|>Rtabel maka hubungan antara kedua 

variabel tersebut signifikan dan sebaliknya jika|Rhitung|<Rtabel maka 

hubungan antara kedua variabel tersebut tidak signifikan (tidak 

berpengaruh). Pada penelitian ini, banyaknya data penelitian adalah 96 

sehingga Rtabel = R(n,α) = R(96,5%) = 0,1986. Hasil pengujian variabel X 

dan variabel Y sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Hasil Korelasi antara variabel X dan variabel Y 

No Korelasi Rhitung Rtabel Keterangan 

1 Kualitas Pelayanan Dan 

Kepuasan Konsumen 

0,500 0,1986 Signifikan 

2 Promosi Dan Kepuasan 

Konsumen 

0,325 0,1986 Signifikan 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
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Tabel 2.5 menunjukkan hasil pengujian korelasi antara variabel X 

dan variabel Y berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa korelasi 

antara Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen signifikan karena 

nilai Rhitung=0,500 lebih besar dari 0,1986 dan korelasi antara Promosi 

Dan Kepuasan Konsumen juga signifikan karena nilai Rhitung = 0,325 

lebih besar dari 0,1986.  

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dalam 

menganalisis data, bertujuan untuk mempengaruhi pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu: 

a. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

     Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana variabel 

kualitas produk dapat dilihat dibawah ini: 

Tabel 2.10 

Hasil Analisisi Regresi Linear Sederhana (X1) Y 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 16,632 3,605  4,614 ,000 

KUALITASPELAYANAN ,388 ,069 ,500 5,597 ,000 

a. Dependent Variable: KEPUASANKONSUMEN 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
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Analisis 

1) Ha1 : kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

2) Nilai t (t-hitung) dalam regresi menunjukan pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap dependen. Nilai probabilitas t-

hitung sebesar 0,000 menunjukan hipotesis alternatif (Ha1) yang 

diajukan diterima yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen.  

3) Berdasarkan nilai output yang ditampilkan pada tabel 2.10 diatas, 

apabila dimasukkan ke dalam persamaan regresi maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = a + bX atau 16,632 + 0,388X 

Hasil persamaan regresi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:   

a) Nilai konstanta sebesar 16,632 penjelasan tersebut dapat 

diartikan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel kualitas 

pelayanan maka besarnya nilai kepuasan konsumen adalah 

0,388.  

b) Koefisien X sebesar 16,632 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 variabel kualitas pelayanan akan meningkatkan 

kepuasan konsumen sebesar 16,632.  

b. Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen 

     Hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana variabel 

promosi dapat dilihat dibawah ini: 
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Tabel 2.11 

Hasil Analisisi Regresi Linear Sederhana (X2) Y 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

1) Ha1 : Promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

2) Nilai t (t-hitung) dalam regresi menunjukan pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap dependen. Nilai probabilitas t-

hitung sebesar 0,001 sehingga lebih kecil dari 0,05 atau 0,001< 0,05 

menunjukan hipotesis alternatif (Ha1) yang diajukan diterima yang 

berarti promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen.  

3) Berdasarkan nilai output yang ditampilkan pada tabel 2.11 diatas, 

apabila dimasukkan ke dalam persamaan regresi maka diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:  

Y = a + bX atau 25,233 + 0,313X 

Hasil persamaan regresi tersebut diatas memberikan pengertian bahwa:   

a) Nilai konstanta sebesar 25,233 penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel promosi maka besarnya 

nilai kepuasan konsumen adalah 0,313.  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25,233 3,467  7,278 ,000 

PROMOSI ,313 ,094 ,325 3,334 ,001 

a. Dependent Variable: KEPUASANKONSUMEN 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 
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b) Koefisien X sebesar 25,233 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1 variabel kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan 

konsumen sebesar 25,233.  

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

     Analisis regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut:  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + error  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan software SPSS 21.0: 

Tabel 2.12 

Tabel Hasil Analisisi Regresi Linear Berganda 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 15,290 

Kualitas Pelayanan X1 0,351 

Promosi X2 0,088 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 2.10 diperoleh model persamaan sebagai berikut:  

Y= 15,290 + 0,0351X1 + 0,088X2 + error 

a. Konstanta (a) 

     Nilai konstan (a) sebesar 15,290, menunjukkan bahwa ketika, 

tanpa dipengaruhi oleh variabel X1 (Kualitas Pelayanan) dan X2 

adalah nol maka nilai Kepuasan Konsumen adalah 15,290 satuan. 
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b. Konstanta (b1) untuk Variabel X1 (Kualitas Pelayanan) 

     Nilai b1 sebesar 0,351. Nilai b1 yang positif menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

dengan variabel Kepuasan Konsumen (Y). Jika Kualitas Pelayanan 

ditingkatkan maka Kepuasan Konsumen menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi b1 sebesar 0,351 artinya jika Kualitas Pelayanan 

dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

Kepuasan Konsumen naik sebesar 0,351 satuan dengan asumsi 

variabel independen yang lain (kualitas pelayanan) tetap.   

c. Konstanta (b2) untuk Variabel X2 (Promosi) 

     Nilai b2 sebesar 0,088. Nilai b1 yang positif menunjukkan adanya 

hubungan yang searah antara variabel Promosi (X2) dengan variabel 

Kepuasan Konsumen (Y). Jika Promosi ditingkatkan maka Kepuasan 

Konsumen menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi b2 sebesar 

0,088 artinya jika penempatan dinaikkan sebesar 1 satuan atau 

dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan naik sebesar 0,088 

satuan dengan asumsi variabel independen yang lain (promosi) tetap. 

5. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y 

(kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan konsumen) dapat 

diketahui dengan menghitung nilai R
2
 square (koefisien determinasi). 

Nilai R square dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.15 

Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

R R Square 

0,506 0,256 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 2.13 diketahui bahwa nilai R yang diperoleh 

sebesar 0,506 menunjukkan bahwa hubungan antara X1 (kualitas 

pelayanan) dan X2 (promosi) terhadap Y (kepuasan konsumen) 

tergolong cukup kuat. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,256 

memiliki arti bahwa pengaruh X1 (kualitas pelayanan) dan X2 (promosi) 

terhadap Y (kepuasan konsumen) adalah sebesar 0,256 atau 25,6% dan 

sisanya 74,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain kualitas pelayanan 

dan promosi (X1 dan X2) yang tidak masuk dalam model.  

6. Uji Hipotesis 

     Uji hipotesis dilkukan dengan menggunakan program software SPSS 

21.0. Uji hipotesis dilakukan dengan tiga pengujian, yakni: 

a. Uji t 

     Analisis perbandingan satu variabel bebas dikenal dengan uji t. 

Analisis ini untuk mengetahui perngaruh variabel bebas secara 

sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Ha diterima, jika |thitung| > 

ttabel dan jika sig < ά (0,05). Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji 

t, yang dilakukan dengan menggunakan program sofware SPSS 

21.0: 
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Tabel 2.14 

Tabel Hasil Analisis Uji t 

 

 

Variabel 

Independen 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

 

 

 

T 

 

 

 

ttabel 

 

 

 

Sig 

 

 

 

Keterangan 

 

B 

 

Std.Error  

 

X1 0,351 0,081 4,336 1,985 0,000 Ada 

pengaruh 

X2 0,088 0,100 0,877 1,985 0,383 Tidak Ada 

pengaruh 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

1) Pengaruh X1 (Kualitas Pelayanan) terhadap Y (Kepuasan 

Konsumen)  

Nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t (2), (94), 

(0,05) sehingga dengan demikian diperoleh niai ttabel sebesar 

1,985. Sehingga nilai |thitung| > ttabel atau 4,336 > 1,985. 

Selain itu diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 terhadap Y 

adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%), sehingga tolak H0. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen signifikan.  

2) Pengaruh X2 (Promosi) terhadap Y (Kepuasan Konsumen)  

Diketahui bahwa nilai |thitung| < ttabel atau 0,877 < 1,985. 

Selain itu nilai signifikansi dari X2 (promosi) terhadap Y 
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(kepuasan konsumen) adalah 0,383 sehingga tolak H2 atau 

terima H0 atau regresi yang dihasilkan tidak signifikan. Artinya 

tidak ada pengaruh antara promosi terhadap kepuasan konsumen. 

b. Uji F 

     Uji F tergolong analisis komparatif yang terdiri dari dua variabel 

atau lebih. Ha diterima, jika Fhitung > Ftabel. Jika Ha diterima 

artinya signifikan. Berikut ini adalah tabel hasil analisis uji f dengan 

menggunakan software SPSS 21.0: 

Tabel 2.13 

Tabel Hasil Analisis Uji f 

 

 

 

 
S

u

m

b

e

r

:

 

D

ata Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 2.11 diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Sedangkan Fhitung dalam tabel di atas sebesar 

16,008. Sementara itu nilai Ftabel sebesar 3,09 diperoleh dari ftabel 

= f(2),(93),(0,05). Sehingga Fhitung > Ftabel atau 16,008 > 3,09. 

Sehingga H3 diterima artinya regresi yang dihasilkan signifikan. 

 

  

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 221,783 2 110,891 16,008 ,000
b
 

Residual 644,217 93 6,927   

Total 866,000 95    

a. Dependent Variable: KEPUASANKONSUMEN 

b. Predictors: (Constant), PROMOSI, KUALITASPELAYANAN 
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D. Pembahasan 

      Setelah dilakukan analisis data yang telah dipaparkan di atas, maka 

berikut ini adalah pembahasan atau interpretasi atas data yang telah 

dianalisis tersebut: 

1. Uji Hipotesis 1 (Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Konsumen)  

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, pada variabel X1 

Nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t (2), (94), (0,05) sehingga 

dengan demikian diperoleh niai ttabel sebesar 1,985. Sehingga nilai 

|thitung| > ttabel atau 4,336 > 1,985. Selain itu diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 

(α=5%), sehingga tolak H0. Pengaruhnya sebesar 24%, karena kualitas 

pelayanan memberi pengaruh terhadap kepuasan konsumen. ketika 

perusahaan meningkatkan kepuasan konsumen maka konsumen akan 

membeli di toko tersebut dan merekomendasikannya terhadap 

keluaraga atau saudara dekatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen signifikan.  

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Karena konsumen tidak hanya sekedar membeli 

produk melainkan selalu memperhatikan segala sesuatu yang 

menyangkut aspek pada toko tersebut yaitu melalui kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen. 
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Kualitas layanan adalah ketidaksesuaian antara harapan konsumen 

dan persepsi konsumen, apabila jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik dan lebih sama jika jasa yang diterima melampaui 

harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas 

ideal sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan kurang. 

Kualitas pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal 

lain yang disediakan oleh perusahaan pemberian pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau 

pelanggan. 

Menurut Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Selain itu, pelayanan merupakan setiap kegiatan 

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

Manfaat dari kualitas pelayanan adalah Terjalin relasi saling 

menguntungkan jangka panjang antara perusahaan dan para pelanggan, 
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Terbukanya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang, 

cross selling, dan up selling, dan sebagainya 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

teori tersebut terbukti pada Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Hal ini selaras dengan teori yang 

disebutkan oleh Thomas S Kaihatu bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Artinya, semakin 

tinggi kualitas pelayanan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. 

Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan karena 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan 

yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan 

pelanggan dan kebutuhan mereka. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakuakan oleh 

Dewi Puspitarini yang berjudul “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada honda mugen puri PT Mitrausaha Gentaniaga 

Jakarta” dan Hildha Aprilia Pratiwi yang berjudul “Pengaruh kualitas 

pelayanan, harga dan promosi terhadap kepuasan pelanggan traveloka 

di yogyakarta”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh Promosi terhadap Kepuasan Konsumen)  

Berdasarkan Tabel 2.12 diketahui bahwa nilai |thitung| < ttabel atau 

0,877 < 1,985. Selain itu nilai signifikansi dari X2 (promosi) terhadap Y 
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(kepuasan konsumen) adalah 0,383 sehingga tolak H1 atau terima H0 

atau regresi yang dihasilkan tidak signifikan. Pengaruhnya sebesar 

1,4%, karena promosi tidak mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen di toko murah mode. Walaupun ada suatu promosi dari pihak 

toko, mungkin konsumen tidak mengetahui promosi tersebut sehingga 

nilai dari promosi sangat kecil sekali di toko murah mode. Artinya tidak 

ada pengaruh antara promosi terhadap kepuasan konsumen. 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat 

untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi adalah semua 

kegiatan pemasaran yang ditunjukkan untuk mendorong suatu 

permintaan.   

Pada hakekatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran. Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui 

penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang 

yang dibeli pelanggan. 

Promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah 

yang di buat untuk mempengaruhi seseorang atau organisasi kepada 

tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi 

merupakan usaha perusahaan untuk membujuk konsumen, menarik 

minat konsumen baru, dan memperkenalkan produk kepada pasar. 

Tujuan dari promosi adalah Menginformasikan (informing), dapat 
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berupa Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk 

baru, Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, 

Menyampaikan perubahan harga kepada pasaran, Menjelaskan cara 

kerja suatu produk. Membujuk pelanggan sasaran (persuading), untuk 

Membujuk pilihan merk, Mengalihkan pilihan ke merk tertentu, 

Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

teori tersebut tidak terbukti pada Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Hal ini berbanding terbalik dengan 

teori yang dikemukakan Menurut Rasmansyah dalam penelitian 

anderson et al promotion is one way to influence customer satisfaction 

with a product offered. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Skripsi 

yang ditulis oleh Ulfa Azizi yang berjudul “Analisis pengaruh kualitas 

pelayanan, kepercayaan, promosi, dan risiko terhadap kepuasan nasabah 

pada produk gadai emas di bank syariah mandiri cabang langsa” 

variabel promosi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada produk gadai emas di bank syariah mandiri 

cabang langsa. 
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3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi terhadap 

Kepuasan Konsumen) 

Berdasarkan analisis uji F yang telah dilakukan diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Sehingga Fhitung > Ftabel atau 16,008 > 

3,09 Sedangkan Fhitung dalam tabel di atas sebesar 16,008. Sehingga 

H3 diterima artinya regresi yang dihasilkan signifikan. artinya Kualitas 

Pelayanan dan Promosi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 

Magetan. Sementara itu nilai Ftabel sebesar 3,09 diperoleh dari ftabel = 

f(2),(93),(0,05). Sehingga H3 diterima artinya regresi yang dihasilkan 

signifikan. Selain itu dipilih nilai koefisien determinasi sebesar 0,256 

atau 25,6% dan sisanya 74,4% dipengaruhi oleh faktor lain selain 

kualitas pelayanan dan promosi (X1 dan X2) yang tidak masuk dalam 

model. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa kualitas pelaynan, harga, dan promosi 

berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen pelitian 

tersebut dilakukan oleh Hildha Aprilia Pratiwi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

kualitas pelayanan dan promosi terhadap kepuasan konsumen pada Toko 

Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa, kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Toko 

Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang 

artinya pada penelitian ini menolak H0 atau terima H1. Kesimpulan ini 

diperoleh dari nilai uji t. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan 

pada variabel X1 (Kualitas Pelayanan) terhadap Y (Kepuasan 

Konsumen) diperoleh nilai |thitung| > ttabel atau 4,336 > 1,985. Selain 

itu diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 

2. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa, promosi tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen pada Toko Murah Mode Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Yang artinya pada penelitian ini 

sehingga tolak H2 atau terima H0. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai 

analisis uji t. Berdasarkan analisis uji t yang telah dilakukan diperoleh 

hasil bahwa, bahwa nilai |thitung| < ttabel atau 0,877 < 1,985. Selain itu 
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nilai signifikansi dari X2 (promosi) terhadap Y (kepuasan konsumen) 

adalah 0,383.  

3. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa, kualitas pelayanan dan 

promosi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada Toko Murah 

Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Artinya terima 

H3 tolak H0. Hasil ini diperoleh melalui nilai uji F. Berdasarkan uji F 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan Fhitung dalam tabel 

di atas sebesar 16,008 dan Ftabel 3,09. Sehingga Fhitung > Ftabel atau 

16,008 > 3,09.  

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang 

telah diuraikan di atas. Ada beberapa saran yang diberikan peneliti kepada 

Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Saran 

tersebut antara lain: 

1. Bagi pihak Toko Murah Mode Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten 

Magetan, diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanannya dan tetap 

memperioritaskan kepuasan konsumen Toko Murah Mode. Pihak 

Toko seharusnya memberikan perhatian/pengumuman khusunya 

kepada karyawan yaitu untuk tidak masa bodoh kepada konsumennya, 

adanya perhatian khusus kepada karyawan untuk bermain handphone 

ketika waktu istirahat dimana adanya pergantian karyawan, dan 

karyawan diberi training kepada pihak manajemen dalam melayani 

konsumennya.  
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2. Seharusnya adanya promosi melalui media sosial seperti melalui 

facebook, instagram dan web akan meningkatkan penjualan dan 

tingkat kepuasan konsumen. Karena akan diketahui oleh banyak orang 

melalui media sosial dan orang dari luar bisa membeli produk di toko 

murah mode melalui jasa kurir. 

3. Kualitas pelayanan dan promosi berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen, artinya perusahaan harus tetap meningkatkan kualitas 

pelayanan dan mengganti cara promosi melalui cara yang modern. 
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