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ABSTRAK 

 

Miswanto, 2019. Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan terhadap Loyalitas 

Konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan. Skripsi. Jurusan Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Said Abadi, M.A. 

Kata Kunci: Kinerja, Daya Tanggap dan Retention. 

Loyalitas pelanggan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki seorang pelanggan yang loyal maka hal 

tersebut dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Seorang 

pelanggan dikatakan loyal apabila pelanggan tersebut mempunyai komitmen yang 

kuat untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut secara rutin meskipun 

terjadi kenaikan harga dari produk tersebut dan dia tidak akan terpengaruh dengan 

hal tersebut. Menurut Lupiyoadi terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi 

loyalitas konsumen termasuk diantaranya adalah kualitas produk dan pelayanan. 

Kualitas produk pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan sudah baik dan 

sesuai standar. Sedangkan pelayanan yang diterapkan oleh Tahu Tuna “Dewa 

Ruci” Pacitan sudah memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, pada kenyataannya 

loyalitas konsumen yang berada di pusat jauh lebih rendah dibandingkan loyalitas 

konsumen yang berada di agen. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Pengaruh kualitas produk 

terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 2. Pengaruh 

pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 3. 

Pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada Tahu 

Tuna “Dewa Ruci” Pacitan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, 

dengan mengunakan pendekatan penelitian korelasional atau asosiatif. 

Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh regresi linier berganda Y = 

4,761 + 0,211X1 + 0,386X2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien 

determinasi yang terlihat pada nilai Adjusted R Square sebesar 0,529 yang berarti 

bahwa yang mempengaruhi loyalitas konsumen dapat dijelaskan oleh kedua 

variabel independen yaitu kualitas produk dan pelayanan sebesar 52,9%, dan 

sisanya yaitu 47,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

Secara parsial berdasarkan hasil uji t variabel-variabel dalam penelitian ini 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dengan nilai signifikansi X1 

terhadap Y sebesar 0,001 dan X2 terhadap Y sebesar 0,000. Berdasarkan uji F 

menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dalam penelitian 

ini yaitu kualitas produk dan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas konsumen dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era perdagangan bebas dewasa ini, perusahaan dituntut untuk 

menemukan dan membangun sistem manajemen yang mampu secara 

profesional meretensi para pelanggannya. Retensi pelanggan adalah segala 

bentuk kegiatan dan aktivitas yang diarahkan atau dilakukan oleh produsen 

atau perusahaan untuk menjaga interaksi yang baik dan berkelanjutan dengan 

para pelanggan. 

 Dua hal yang menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam 

melakukan retensi pelanggan ini adalah, pertama karena semakin mahalnya 

biaya perolehan pelanggan baru dalam iklim kompetisi yang sedemikian ketat, 

kedua adalah adanya kenyataan bahwa tingkat pendapatan perusahaan 

berbanding lurus dengan pertumbuhan hubungan antara perusahaan dengan 

pelanggan secara permanen. 
1
 

Jones dan Sanset dalam Gillbert yang mempelajari persiapan penerapan 

berbagai kesempatan perdagangan di era globalisasi berkeyakinan bahwa di 

era perdagangan bebas yang tidak terproteksi sama sekali tersebut, tumpuan 

perusahaan untuk tetap mampu bertahan hidup adalah pelanggan-pelanggan 

                                                           
1
 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 

2015),  127.  
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yang loyal. Untuk itulah, perusahaan dituntut untuk mampu memupuk 

keunggulan kompetitifnya masing-masing melalui upaya-upaya yang kreatif, 

inovatif serta efisien, sehingga menjadi pilihan dari banyak pelanggan yang 

pada gilirannya nanti diharapkan “loyal”.
2
 

Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua 

perusahaan. Tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa 

loyalitas konsumen dapat dibentuk melalui beberapa tahapan, mulai dari 

mencari calon konsumen potensial sampai dengan advocate customers yang 

akan membawa keuntungan bagi perusahaan.
3
 Griffin menyatakan bahwa 

“Loyalty is defined as non random purchase expressed over time by some 

decision making unit”. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa loyalitas 

lebih ditujukan kepada suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian 

rutin, didasarkan pada unit pengambilan keputusan.
4
 

Loyalitas pelanggan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki seorang pelanggan yang loyal maka hal 

tersebut dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Seorang 

pelanggan dikatakan loyal apabila pelanggan tersebut mempunyai komitmen 

yang kuat untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut secara rutin 

meskipun terjadi kenaikan harga dari produk tersebut dan dia tidak akan 

terpengaruh dengan hal tersebut. 

                                                           
2
 Ibid, 127.  

3
 Ibid, 128.  

4
 Jill. Griffin, Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Pelanggan 

(Jakarta: Erlangga, 2005),  4. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kualitas 

produk. Kualitas produk adalah karakteristik produk yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplementasikan.
5
   

“Kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. 

Kualitas produk merupakan titik awal yang baik untuk menciptakan suatu 

citra positif serta mempertahankan loyalitas konsumen dalam jangka 

panjang. Artinya semakin tinggi tingkat kualitas dari suatu produk, maka 

akan mengakibatkan tingginya tingkat loyalitas yang akan dirasakan oleh 

konsumen, dengan tingginya loyalitas yang dirasakan oleh konsumen 

maka konsumen akan merekomendasikan produk terhadap orang lain”.
6
 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kualitas 

pelayanan. Pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dapat 

diraba dan terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara pemberi pelayanan 

dan yang diberi pelayanan. 

Setiap perusahan memiliki kualitas produk dan kualitas pelayanannya 

masing-masing, ini menjadikan pelanggan/nasabah dapat menyeleksi terhadap 

produk mana yang akan mereka pilih dan tempat mana yang akan mereka 

kunjungi sebagai tempat untuk menghabiskan uang mereka. Produk 

merupakan elemen kunci dalam pengawasan pasar.  

Dengan kualitas pelayanan yang sempurna dapat membuat konsumen 

menjadi puas, dan mereka tidak akan berfikir ulang untuk tidak loyal. 

“Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen. Artinya, semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan semakin 

tinggi pula loyalitas konsumen. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen karena karena memberikan suatu dorongan kepada 

                                                           
5
 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 (Jakarta: PT. 

Indeks, 2008), 272.  
6
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi 13 (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 144.  
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pelanggan untuk menjalani ikatan yang kuat dengan perusahaan dalam 

jangka panjang. Ikatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan dan kebutuhan mereka”.
7
 

 

 Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan 

utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. 

Kalau ditelusuri, perusahaanlah yang harus aktif dalam proses 

mempertahankan pelanggan. Usaha untuk memperoleh pelanggan yang loyal 

tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi melalui beberapa tahapan, mulai dari 

mencari pelanggan potensial sampai memperoleh partners.
8
 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang Widagdo, selaku 

pimpinan perusahaan Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Usaha tahu tuna Dewa Ruci merupakan usaha yang bergerak di 

bidang industri pengolahan ikan tuna. Produk olahan ikan tuna pada  

tahu tuna Dewa Ruci Pacitan mulai dibuat pada bulan April 2013. 

Dalam pemasaran di wilayah Kabupaten Pacitan khususnya pengolahan 

tahu tuna sudah berjalan cukup lama.”
9
  

 

Pada tanggal 1-3 Februari 2019 peneliti melakukan observasi di tahu 

tuna Dewa Ruci yang beralamat di Jl. Raya Lorok, Desa Hadiluwih, 

Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan menemukan permasalahan pada 

penjualannya dalam usaha tahu tuna Dewa Ruci Pacitan yaitu terjadinya 

                                                           
7
 Thomas S. Khaihatu, Achmad Daengs dan Agus Tinus Lis Indrianto, Manajemen 

Komplain (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 42.  
8
 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran, 128.   

9
 “Anang Widagdo, Wawancara, 12 Oktober 2018” 
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selisih penjualan yang terlalu jauh antara penjualan yang berada di pusat 

dengan penjualan yang berada di agen.
10

  

 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang Widagdo, selaku 

pimpinan perusahaan Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Di wilayah Kabupaten Pacitan untuk produk tahu tuna kurang 

diminati dan  dikenal oleh masyarakat lokal. Padahal kualitas dari 

produk tersebut baik dan pelayanan yang diberikan oleh produsen atau 

penjaga toko juga baik tetapi tingkat penjualan dan loyalitas konsumen 

masih rendah dibandingkan dengan jumlah penjualan di agen yang 

berada di luar wilayah Kabupaten Pacitan.”
11

  

 

Data penjualan tahu tuna yang berada di pusat dan data penjualan tahu 

tuna yang berada di agen pada bulan Oktober 2018 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Tahu Tuna Pusat dan Agen 

(Dalam Bungkus/pcs) 

NO TANGGAL PUSAT AGEN 

1 01/10/2018 26 321 

2 02/10/2018 44 430 

3 03/10/2018 38 593 

4 04/10/2018 39 722 

5 05/10/2018 55 530 

6 06/10/2018 40 364 

                                                           
10

  “Anang Widagdo, Observasi, 1-3 Februari 2019” 
11

 “Anang Widagdo, Wawancara, 12 Oktober 2018” 
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7 07/10/2018 57 521 

8 08/10/2018 28 520 

9 09/10/2018 48 675 

10 10/10/2018 34 505 

11 11/10/2018 25 353 

12 12/10/2018 32 459 

13 13/10/2018 30 357 

14 14/10/2018 56 133 

15 15/10/2018 33 322 

16 16/10/2018 46 278 

17 17/10/2018 29 550 

18 18/10/2018 30 478 

19 19/10/2018 35 550 

20 20/10/2018 58 472 

21 21/10/2018 38 546 

22 22/10/2018 56 256 

23 23/10/2018 27 185 

24 24/10/2018 37 427 

25 25/10/2018 54 139 

26 26/10/2018 44 365 

27 27/10/2018 37 838 

28 28/10/2018 45 625 
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29 29/10/2018 51 572 

30 30/10/2018 36 722 

31 31/10/2018 47 200 

JUMLAH 1255 14008 

RATA-RATA 40,4839 451,871 

Sumber: Data yang diolah Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan pada bulan Oktober 

2018. 

Berdasarkan data penjualan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada 

kesenjangan yang terlalu jauh antara penjualan produk tahu tuna yang ada di 

desa Hadiluwih dengan penjualan produk tahu tuna yang ada di agen yang 

berada di luar wilayah Kabupaten Pacitan. Data penjualan yang ada di  toko 

yang beralamat di desa Hadiluwih, pada bulan Oktober 2018 menunjukkan 

bahwa penjualan produk tahu tuna sebanyak 1.255 bungkus sedangkan data 

penjualan di agen yang berada di luar wilayah Kabupaten Pacitan  

menunjukkan bahwa penjualan produk tahu tuna sebanyak 14.008 bungkus. 

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu 

konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan yang bernama Jemawan, 

mengatakan bahwa: 

“Kualitas produk dan pelayanan di tahu tuna Dewa Ruci Pacitan ini 

sudah baik mas, akan tetapi saya kurang loyal terhadap produk ini karena 

menurut saya produk ini belum ada ciri khas yang unik dibandingkan 

dengan produk sejenis pada perusahaan tahu tuna lain. Selain itu, 

pelayanan yang diberikan oleh tahu tuna Dewa Ruci ini belum ada 

keunikan yang khas, hampir sama dengan pelayanan pada umumnya.”
12

 

 

                                                           
12

  “Jemawan, Wawancara, 17 Mei 2019” 
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Dalam teori dijelaskan bahwa kualitas produk merupakan karakteristik 

produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. Artinya bahwa 

semakin baik kualitas suatu produk maka tingkat loyalitas konsumen pada 

produk tersebut juga akan meningkat.
13

 Namun kenyataan yang terjadi di 

usaha tahu tuna Dewa Ruci yang terletak di Desa Hadiluwih tidak sesuai 

dengan teori yang sudah dijelaskan. Pada usaha tahu tuna Dewa Ruci sudah 

menerapkan kualitas produk dengan baik yaitu dengan menerapkan sanetasi 

higienis yang baik tetapi pada kenyataannya tingkat loyalitas konsumen masih 

rendah. Sanetasi merupakan kebersihan dan keamanan para karyawan pada 

saat melakukan proses produksi agar produk yang dihasilkan tidak 

terkontaminasi oleh bakteri. 

Dalam teori dijelaskan bahwa pelayanan merupakan perilaku produsen 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Artinya bahwa semakin baik 

pelayanan yang diberikan oleh produsen atau penjaga toko kepada konsumen 

maka tingkat loyalitas konsumen akan meningkat.
14

 Namun kenyataan yang 

terjadi di usaha tahu tuna Dewa Ruci yang berada di Desa Hadiluwih tidak 

sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Pada usaha tahu tuna Dewa Ruci 

sudah menerapkan pelayanan dengan baik tetapi  tingkat loyalitas konsumen 

masih rendah. 

                                                           
13

 Philip Kotler dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip, 272.   
14

 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima (Yogyakarta: Penerbit 

Gava Media, 2014), 135.  
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Dalam teori dijelaskan bahwa loyalitas konsumen merupakan komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang 

sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Artinya bahwa semakin baik 

kualitas suatu produk dan pelayanan yang diberikan juga baik maka tingkat 

penjualan dan loyalitas konsumen akan meningkat.
15

 Namun kenyataan yang 

terjadi di usaha tahu tuna Dewa Ruci tidak sesuai dengan teori yang sudah 

dijelaskan. Pada usaha tahu tuna Dewa Ruci sudah menerapkan kualitas 

produk dan memberikan pelayanan yang baik yaitu dengan memberikan sikap 

yang ramah kepada konsumen  tetapi tingkat penjualan dan loyalitas 

konsumen masih rendah dibandingkan dengan tingkat penjualan dan loyalitas 

konsumen di agen yang berada di luar wilayah Kabupaten Pacitan. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti termotivasi dan tertarik untuk 

mengkaji tentang loyalitas konsumen pada tahu tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

karena adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta atau kenyataan yang 

ada di lapangan serta rendahnya tingkat loyalitas konsumen yang ada di pusat 

dibandingkan tingkat loyalitas konsumen yang ada di agen. 

Berdasarakan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Produk Dan Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan”. 

 

 

 

                                                           
15

 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen  (Bandung: Alfabeta, 2015), 

128.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan? 

2. Apakah pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada Tahu 

Tuna Dewa Ruci Pacitan? 

3. Apakah kualitas produk dan pelayanan secara simultan berpengaruh secara 

terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

pada Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen pada Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  kualitas produk dan kualitas pelayanan 

secara simultan terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna Dewa Ruci 

Pacitan. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan 

kajian tentang kualitas produk, pelayanan dan loyalitas konsumen. 

2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat 

dalam bidang yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Dunia Akademik 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Universitas selaku lembaga 

pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang 

ekonomi  terutama mengenai kualitas produk, pelayanan dan loyalitas 

konsumen. 

2) Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat 

membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan 

kenyataan di lapangan. Serta memberikan pengalaman dalam rangka 

mengimplementasikan pengetahuan penulis di bidang kualitas 

produk, pelayanan dan loyalitas konsumen. 

3) Bagi Perusahaan 

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi Tahu Tuna Dewa Ruci 

Pacitan dapat menambah wawasan dalam menerapkan kualitas 
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produk dan  pelayanan agar dapat mempertahankan loyalitas 

konsumen. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

  Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian secara sistematis dan 

mudah difahami oleh pembaca, maka dalam penyusunan penulisan  skripsi ini 

penulis membagi menjadi lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain 

memiliki keterkaitan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut:  

Bab I pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan membahas  tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Dalam kajian teori ini penulis akan mendeskripsikan secara teoritis tentang 

pengertian kualitas produk dan indikator-indikator kualitas produk, 

pengertian pelayanan dan indikator-indikator pelayanan serta pengertian 

loyalitas konsumen dan indikator-indikator loyalitas konsumen. Penulis juga 

akan mendeskripsikan tentang penelitian yang berkaitan dengan kualitas 

produk, pelayanan dan loyalitas konsumen yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan tentang kerangka 

berfikir serta hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah yang akan 

diteliti 
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Bab III metode penelitian. Pada bab III ini membahas tentang 

rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan dan analisis data. 

Bab IV hasil dan pembahasan. Bab ini membahas tentang hasil 

pengujian instrumen (validitas dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, 

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan. 

Bab V penutup. Bab ini merupakan bab yang memuat tentang 

kesimpulan dari rumusan masalah yang dibahas dan juga rekomendasi yang 

perlu diperhatikan guna untuk masukan berdasarkan manfaat dan tujuannya, 

didalamnya juga terdapat saran-saran penulis kepada berbagai pihak. 

 



 

14 
 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Loyalitas Konsumen 

Loyalitas pelanggan merupakan suatu komitmen pelanggan terhadap 

perusahaan yang tercermin pada sikap positif dengan melakukan 

pembelian ulang dan keinginan untuk merekomendasikan kepada orang 

lain. Menurut Kotler, loyalitas pelanggan akan mengalami peningkatan 

ketika pelanggan merasa puas setelah melakukan pembelian. Kepuasan 

pelanggan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan 

loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan akan terjadi apabila produk yang 

dipilih melebihi harapan pelanggan atau setidaknya sesuai dengan 

keinginan pelanggan. Sedangkan ketidakpuasan akan terjadi apabila 

produk yang dipilih tidak memenuhi harapan yang diinginkan pelanggan.
1
  

  Oliver  mengungkapkan definisi loyalitas pelanggan sebagai berikut: 

Customer loyalty is deefly held commitment to rebuy or repatronize a 

preferred product or service consistenly in the future, despite situasional 

                                                           
1
  Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas, Jilid 1 

(Jakarta: Erlangga, 2009), 139.  
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influences and marketing efforts having the potential to cause switching 

behavior. 

Dari definisi di atas terlihat bahwa loyalitas adalah komitmen 

pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsisten di masa 

yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. 

Menurut Griffin “Loyalty is defined as non random purchase 

expressed over time by some decision making unit”.
2
 Berdasarkan definisi 

tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih mengacu pada wujud 

perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih.
3
 

Parasuraman (2005) mendefinisikan loyalitas pelanggan dalam 

konteks pemasaran jasa sebagai respon yang terkait erat dengan ikrar atau 

janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas relasi, 

dan biasanya tercermin dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia jasa 

yang sama atas dasar dedikasi dan kendala pragmatis. Morais (2005) 

menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merek toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat 

positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

                                                           
2
 Jill. Griffin, Customer Loyalty: Menumbuhkan dan Mempertahankan Pelanggan 

(Jakarta: Erlangga, 2005),  4.  
3
 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen (Bandung: Alfabeta, 

2015), 128.  
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Berdasarkan definisi-definisi di atas terlihat bahwa loyalitas lebih 

ditujukan pada suatu perilaku, yang ditunjukkan dengan pembelian rutin 

dan didasarkan pada unit pengambilan keputusan.
4
 

2. Indikator Loyalitas Konsumen 

a. Repeat, yaitu apabila konsumen atau pelanggan membutuhkan barang 

atau jasa yang disediakan oleh penyedia barang atau jasa yang 

bersangkutan. 

b. Retention, yakni ia tidak terpengaruh barang atau jasa yang ditawarkan 

oleh pihak lain. 

c. Referral, apabila barang atau jasa yang diterima memuaskan, maka 

konsumen akan memberitahukan kepada pihak lain, dan sebaliknya.
5
 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen 

 Seorang konsumen dapat menjadi pelanggan yang loyal karena 

adanya beberapa faktor-faktor yang menentukan loyalitas terhadap suatu 

produk atau jasa. Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas 

konsumen, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Menurut Lupiyoadi terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen, yaitu: kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, 

biaya, dan harga.
6
 

                                                           
4
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen; Pendekatan Praktis Disertai 

Himpunan Jurnal Penelitian  (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 104.  
5
 Tuti Supriyatmini, Pengaruh Kualitas Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Baitul Mal 

Wattamwil (BMT) KAFAH Semarang (Semarang: Unnes, 2005), 41.  
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Dari teori yang diungkapkan oleh Kotler tersebut dapat diketahui 

bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan, sedangkan 

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk, kualitas pelayanan, 

emosi, harga, dan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal-hal yang 

menjadi indikator kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi loyalitas 

pelanggan yaitu, kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga, dan 

biaya. Dua dari kelima faktor yang sering menjadi topik pembahasan 

dalam persaingan akan dijelaskan dalam penelitian ini. 

a. Kualitas Produk  

Konsep produk berpendapat bahwa konsumen menyukai produk 

yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik.
7
 Oleh 

karena itu, perusahaan harus terus menerus meningkatkan upaya 

dalam perbaikan produknya sehingga konsumen tertarik membeli dan 

menggunakannya kemudian melakukan pembelian ulang.  

Menurut Goets dan Davist dalam Fandy Tjiptono, kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran 

relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain 

dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi 

produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa 

                                                                                                                                                               
6
  Lupiyoadi Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek  (Jakarta: Salemba 

Empat, 2001), 158. 
7
  Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Jilid 2 (Jakarta: 

Erlangga, 2009), 19. 
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jauh suatu produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi 

kualitas yang telah ditetapkan.  

Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari 

produsen atau ‘sesuatu’ yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk 

mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya beli pasar.
8
 Menurut Kotler produk merupakan 

sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sehingga pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pasar yang bersangkutan dapat terpenuhi.  

Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepada pasar 

agar dapat dibeli, digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka.
9
  Pengertian produk menurut Kotler dan 

Armstrong adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar agar 

menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih 

dari sekadar barang-barang yang berwujud (tangibel). Dalam arti luas 

produk meliputi obyek-obyek fisik, jasa, acara, orang, tempat, 

organisasi, ide, atau bauran-bauran entitas ini.
10

 

                                                           
8
  Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Andi, 2008), 95. 

9
 M.Taufiq Amir, Dinamika Pemasaran, Jelajahi dan Rasakan  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), 9.  
10 Philip Kotler dan Armstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Ke-12 (Jakarta: Erlangga, 

2006), 266. 
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Produk yang dipasarkan merupakan senjata yang sangat bagus 

dalam memenangkan persaingan apabila memiliki mutu atau kualitas 

yang tinggi. Sebaliknya produk yang mutunya rendah akan sukar 

untuk memperoleh citra dari para konsumen. Oleh karena itu produk 

yang dihasilkan harus diusahakan agar tetap bermutu baik.
11

 

Kualitas produk (product quality) adalah karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.  Menurut 

Kotler dan Amstrong, kualitas produk merupakan salah satu sarana 

positioning utama pasar. Kualitas produk mempunyai dampak 

langsung pada kinerja produk atau jasa, oleh karena itu kualitas 

berhubungan erat dengan nilai pelanggan.
12

 Apabila kualitas produk 

yang ditawarkan memiliki kualitas terbaik, maka pelanggan juga akan 

merasakan kepuasan akan produk tersebut dan cenderung akan 

membeli kembali. 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas produk 

adalah keseluruhan kelengkapan dan karakteristik dari produk atau 

layanan yang memengaruhi kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan baik yang dinyatakan maupun tersirat.
13

   

                                                           
11

  Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta: BPFEE, 1997), 139. 
12

  Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Manajemen (Erlangga, 2006),  272.    
13

  Philip Kotler, dkk, Manajemen Pemasaran dari Sudut Pandang Asia (Jakarta: Indeks, 

2004),  94. 
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Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

merupakan suatu hal yang penting bagi pelanggan agar tetap bertahan 

pada suatu produk, sehingga pelanggan akan terus melakukan 

pembelian ulang. Produk yang ditawarkan haruslah benar-benar 

produk yang berkualitas dan telah teruji, karena pelanggan sangat 

mengutamakan kualitas produk itu sendiri. Pelanggan akan lebih 

menyukai dan memilih produk yang mempunyai kualitas lebih baik 

daripada produk lain sejenis yang kualitasnya tidak begitu baik, dan 

pelanggan akan rela mengeluarkan biaya berapapun untuk membeli 

produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya.  

Kualitas produk mencerminkan kemampuan produk untuk 

menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, kehandalan, 

kemajuan, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan, dan reparasi 

produk dan ciri-ciri lainnya.
14

 

Untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas sehingga 

mampu memenuhi keinginan konsumen, maka perlu mengenali 

indikator kualitas produk. Hal ini dibutuhkan agar produk yang 

dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen.  

Menurut Fandy Tjiptono, terdapat enam dimensi kualitas produk, 

yaitu:
15

 

                                                           
14

  Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Jilid 1 (Jakarta: 

Erlangga, 1997), 279. 
15

  Fandy Tjiptono, Total Quality Management (TQM) (Yogyakarta: Andi, 2002), 27. 
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1) Kinerja (performance) merupakan spesifikasi utama yang 

berkaitan dengan fungsi produk dan seringkali menjadi 

pertimbangan konsumen dalam membuat keputusan membeli atau 

tidak produk tersebut. 

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) merupakan 

karakteristik produk yang mampu memberikan keunggulan dari 

produk sejenis. 

3) Keandalan (reliability) merupakan aspek produk berkaitan dengan 

profitabilitas untuk menjalankan fungsi sesuai dengan 

spesifikasinya dalam periode waktu tertentu. 

4) Daya tahan (durability) merupakan ukuran kuantitatif (umur) 

produk, menunjukkan sampai kapan produk dapat digunakan 

konsumen.
16

 

5) Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) 

Sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya.  

6) Estetika (asthethic)  

Daya tarik produk terhadap panca indera, seperti: bentuknya yang 

menarik, desain yang artistik, warna produk, dan sebaginya.  

Menurut Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa kualitas produk 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan untuk 

                                                           
16

 Hana Catur Wahyuni, Wiwik Sulistiyowati dan Muhammad Khamim,  Pengendalian 

Kualitas; Aplikasi pada Industri Jasa dan Manufaktur dengan Lean, Six Sigma dan Servqual 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 11.   



22 
 

 
 

menjaga ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka 

panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta membutuhkan 

mereka.
17

 

b. Kualitas Pelayanan  

Pengertian pelayanan secara umum menurut Purwadarminto 

adalah menyediakan segala apa yang dibutuhkan orang lain. 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono pelayanan adalah kegiatan yang 

dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli 

produknya.
18

  

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/pelanggan. 

Berdasarkan pendapat di atas jelas disebutkan bahwa ciri pokok 

pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 

upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh 

perusahaan penyelenggara pelayanan. Jadi, pelayanan merupakan 

serangkaian aktivitas yang tidak dapat diraba dan terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara pemberi pelayanan dan yang diberi 

pelayanan. 

                                                           
17

  Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (Yogyakarta: Andi, 2000), 54. 
18

  Ibid, 94.  
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Selain definisi pelayanan di atas Kotler pun ikut mendefinisikan 

pelayanan sebagai berikut; “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik”. Definisi pelayanan menurut Kotler jelas bahwa 

pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan 

kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu kepuasan meskipun 

hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian 

pelayanan bahwa, “Pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu 

menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan 

pengertian service dalam Oxford  didefinisikan sebagai “ a system that 

provides something that the public needs, organized by the 

government or a private company”. Oleh karenanya pelayanan 

berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa 

pada dasarnya pelayanan adalah sesuatu yang tidak berwujud tetapi 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan 

tidak dapat mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan dan 

terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.
19

 

                                                           
19

 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima  (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2014), 135.  
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Menurut Kasmir, pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan 

yang diberikan kepada orang lain disertai keramahan dan kemudahan 

dalam memenuhi kebutuhan mereka.
20

 Pelayanan diberikan sebagai 

tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Tindakan tersebut dapat dilakukan 

melalui cara langsung melayani pelanggan. Karyawan langsung 

berhadapan dengan pelanggan atau menetapkan sesuatu dimana 

pelanggan sudah mengetahui tempatnya atau pelayanan melalui 

telepon. Tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan akan suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan.  

Menurut Kotler 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. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu 

produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan demi tercapainya 

kepuasan pada pelnggan itu sendiri.  

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah ciri, karakteristik, 

atau perilaku karyawan terhadap pelanggan yang berpengaruh pada 

kemampuan untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 

Kepuasan tersebut dapat ditandai dengan rasa puas atau kecewa. Jika 

                                                           
20

  Kasmir, Etika Customer Service (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 15.   
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pelanggan tersebut merasa puas dengan pelayanan yang ada maka 

sikap loyalitas mereka akan tumbuh dan mereka akan tetap bertahan 

(retensi pelanggan).  

Menurut Lupiyoadi Rambat terdapat lima hal yang menjadi 

dimensi kualitas pelayanan, yaitu:
21

 

1) Tampilan Fisik (Tangibles)  

Tampilan fisik merupakan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus 

dapat diandalkan, keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

dari pelayanan yang diberikan.  

2) Kehandalan (Reliability)  

Kehandalan yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan dengan akurat dan handal. Hal ini sangat 

penting bagi sebagian pelanggan, sehingga mereka bersedia 

mengeluarkan biaya tambahan agar perusahaan melakukan 

transaksi sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini dapat 

digambarkan dengan kecepatan pelayanan.  

3) Daya Tanggap (Responsiveness)  

Daya tanggap merupakan kesediaan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan segera dan tepat. 

Dimensi ini menentukan pada kecepatan dalam menghadapi 

                                                           
21

  Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Malang : Bayu Media, 2006), 273. 
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permintaan, pertanyaan, keluhan, dan kesulitan pelanggan. 

Dimensi ini dapat digambarkan dengan karyawan tanggap dalam 

menghadapi keluhan, kesediaan membantu pelanggan, kecepatan 

pelayanan.  

4) Jaminan (Assurance)  

Jaminan merupakan pengetahuan dan keramahan karyawan 

serta kemampuannya untuk memberikan kesan dapat dipercaya 

dan penuh keyakinan.  

5) Kepedulian (Emphaty)  

Kepedulian adalah memiliki rasa memperhatikan dan 

memelihara kepada masing-masing pelanggan.  

 

B. Penelitian Terdahulu   

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO. Nama Penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil 

Penelitian 

1. Mochamad 

Yunus (Jurusan 

Ekonomi Islam 

UIN Walisongo 

Semarang tahun 

2015) 

 

Pengaruh 

Etika 

Bisnis 

Islam dan 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

(Studi 

Kasus 

Pada UKM 

Bandeng 

Tandu 

Etika Bisnis 

Islam, dan 

Kualitas 

Produk 

Loyalitas 

Konsumen 

Berdasarkan 

uji F 

menunjukkan 

bahwa 

variabel etika 

bisnis Islam 

dan kualitas 

produk 

secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 
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Kendal) konsumen 

pada UKM 

Bandeng 

Tandu 

Kendal.
22

 

 

2. Yuni Ika 

Ratnaningtyas ( 

Jurusan 

Manajemen 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta tahun 

2017) 

 

Analisis 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk, 

Kualitas 

Pelayanan 

dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kualitas 

Produk, 

Kualitas 

Pelayanan 

dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

kualitas 

produk 

berpengaruh 

secara positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan, 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

secara positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

serta 

kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 

Untuk hasil 

uji F secara 

simultan 

kualitas 

produk, 

kualitas 

                                                           
22

 Mochamad Yunus, Pengaruh Etika Bisnis Islam dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas 

Konsumen (Studi Kasus pada UKM Bandeng Tandu Kendal), Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam UIN 

Walisongo Semarang, 2015.   
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pelayanan 

dan kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan.
23

 

 

3. Lailatul 

Mubarokah ( 

Jurusan 

Muamalat 

Ekonomi 

Perbankan 

Islam IAIN 

Fakultas 

Syariah Islamic 

Cirebon tahun 

2013) 

 

Pengaruh 

Kualitas 

Produk 

dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

pada BMT 

Islamic 

Centre 

Kabupaten 

Cirebon 

Kualitas 

Produk dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Loyalitas 

Nasabah 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

variabel 

kualitas 

produk tidak 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

loyalitas 

nasabah. 

Variabel 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

secara parsial 

terhadap 

loyalitas 

nasabah. 

Disimpulkan 

juga 

pengaruh 

variabel 

kualitas 

produk dan 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

secara 

simultan 

terhadap 

                                                           
23

  Yuni Ika Ratnaningtyas, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan 

Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan, Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta,  2017. 



29 
 

 
 

loyalitas 

nasabah. 

 

4. Fifyanita 

Ghanimata 

(Jurusan 

Manajemen 

Fakultas 

Ekonomika dan 

Bisnis 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang tahun 

2012). 

 

Analisis 

Pengaruh 

Harga, 

Kualitas 

Produk 

dan Lokasi 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Harga, 

Kualitas 

Produk dan 

Lokasi 

Keputusan 

Pembelian 

Berdasarkan 

uji t 

menunjukkan 

bahwa ketiga 

variabel 

independen 

yaitu harga, 

kualitas 

produk dan 

lokasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

 

 

5. Vivi Indah 

Lestari 

(Program Studi 

DIII Perbankan 

Syariah, 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

UIN Raden 

Fatah 

Palembang 

tahun 2017). 

 

Pengaruh 

Etika 

Bisnis 

Islam 

Terhadap 

Customer 

Retention 

pada PT. 

BNI 

Syariah 

Cabang 

Palembang 

Etika Bisnis 

Islam 

Customer 

Retention 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian 

dapat ditarik 

kesimpulan 

bahwa 

pengolahan 

data uji 

parsial (uji t) 

etika bisnis 

Islam 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

customer 

retention.  

 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada fokus penelitian, obyek penelitian dan tempat 

penelitian, kalau penelitian terdahulu berfokus pada etika bisnis Islam, 
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kualitas produk, kualitas pelayanan, lokasi, harga serta obyek 

penelitiannya bank dan produk lain. Akan tetapi pada fokus penelitian ini 

mengarah pada pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen pada tahu tuna “Dewa Ruci” Pacitan. 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan membandingkan penelitian 

sekarang dengan penelitian sebelumnya dalam fokus dan obyek penelitian 

yang berbeda. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu: 

Pada penelitian terdahulu oleh Vivi Indah Lestari (2017) mengkaji 

tentang etika bisnis Islam pada bank BNI Syariah cabang Palembang 

sedangkan penelitian ini mengkaji tentang kualitas produk dan pelayanan 

terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan. 

Yuni Ika Ratnaningtyas (2017) melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode sampling yaitu probability sampling dengan sampel 

sebanyak 176 responden sedangkan penelitian ini menggunakan metode 

sampling yaitu simple random sampling dengan sampel sebanyak 100 

responden. 

Lailatul Mubarokah (2013) melakukan penelitian pada BMT Islamic 

Centre Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian ini pada Tahu Tuna 

“Dewa Ruci” Pacitan 

Fifyanita Ghanimata (2012) melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode sampling yaitu non-probability sampling dengan 

pendekatan accidental sampling (pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan) dengan sampel sebanyak 80 responden sedangkan penelitian ini 
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menggunakan metode sampling yaitu simple random sampling dengan 

sampel sebanyak 100 responden. 

Mochamad Yunus (2015) membahas tentang etika bisnis Islam dan 

kualitas produk pada UKM Bandeng Tandu Kendal sedangkan penelitian 

ini membahas tentang kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian pada area 

riset ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena belum ada literatur yang 

membahas tentang pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap 

loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan dengan 

menggunakan metode simple random sampling. 

Sikap/posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini meneruskan penelitian yang dilakukan oleh Mochamad 

Yunus yang mengkaji tentang loyalitas konsumen Bandeng Tandu Kendal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa 

penelitian ini yang diteliti loyalitas konsumen tahu tuna Dewa Ruci 

Pacitan dengan produk yang berbahan dasar ikan tuna. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Yunus meneliti tentang produk 

dengan berbahan dasar ikan bandeng. Penelitian ini menambahkan 

variabel pelayanan untuk menguji tingkat loyalitas konsumen. 
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C. Kerangka Berfikir 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas 

di atas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh 

penerapan kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas konsumen pada 

usaha Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan. 

Dalam penelitian ini, diketahui ada dua variabel independen dan satu 

variabel dependen. Dua variabel independen adalah  kualitas produk dan 

pelayanan, sedangkan variabel dependen adalah loyalitas konsumen. Model 

konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

  H1  

   

  H2 

 H3 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” berarti sebelum, dan “thesis” 

pernyataan, atau pendapat. Dengan demikian hipotesis secara sederhana dapat 

Kualitas 

Produk (X1) 

( 

 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) Pelayanan 

(X2) 
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difahami sebagai suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum 

diketahui kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis umumnya 

dirumuskan untuk menjawab secara sementara masalah yang akan diteliti. 

Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang akan diteliti. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik.
24

 

Berdasarkan kerangka teori di atas maka hipotesis penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

H0: Kualitas produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

H1: Kualitas produk berpengaruh  terhadap loyalitas konsumen. 

Pada penelitian Mochammad Yunus menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen pada UKM 

Bandeng Tandu Kendal, pada penelitian Yuni Ika Ratnaningtyas 

menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, pada penelitian Lailatul 

Mubarokah menyatakan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap loyalitas nasabah, pada penelitian Fifyanita 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2014), 64.  
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Ghanimata menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

H0: Pelayanan tidak berpengaruh  terhadap loyalitas konsumen 

H2: Pelayanan  berpengaruh  terhadap loyalitas konsumen 

Pada penelitian Yuni Ika Ratnaningtyas menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, pada penelitian Lailatul Mubarokah menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas 

nasabah.  

H0: Kualitas produk dan pelayanan tidak berpengaruh secara simultan  

terhadap loyalitas konsumen. 

H3: Kualitas produk dan pelayanan  berpengaruh secara simultan  terhadap 

loyalitas konsumen. 

Pada  penelitian Yuni Ika Ratnaningtyas menyatakan bahwa secara 

simultan kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan, pada 

penelitian Lailatul Mubarokah menyatakan bahwa kualitas produk dan 

kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas 

nasabah.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian dirumuskan dengan adanya arah yang jelas dan 

target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan 

terumuskan dengan baik, maka penelitian dan pemecahan masalah akan 

berjalan dengan baik pula. 

Langkah paling awal dalam penelitian adalah identifikasi masalah 

yang dimaksudkan sebagai penegas batas-batas permasalahan sehingga 

cakupan penelitian tidak keluar dari tujuannya. Dilanjutkan dengan 

penguraian latar belakang permasalahan yang dimaksudkan untuk 

mengantarkan dan menjelaskan latar belakang problematika dan fenomena di 

lapangan. Apabila latar belakang permasalahan telah diuraikan dengan 

seksama, maka pokok permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan dalam 

bentuk kalimat tanya dan hendak dicari jawabannya dalam penelitian. 

Pada bentuk penelitian inferensial, peneliti harus merumuskan 

hipotesis penelitiannya dan menentukan variabel penelitian kemudian 

dilakukan operasionalisasi pada tiap variabel yang digunakan. Langkah 

selanjutnya adalah memilih instrumen penelitian. Instrumen pengukur 

variabel penelitian memegang peranan penting dalam usaha memperoleh 
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informasi yang akurat dan terpercaya.
1
 Bahkan validitas hasil penelitian 

sebagian besar sangat tergantung pada kualitas instrumen pengumpulan 

datanya.
2
 

Langkah selanjutnya adalah penentuan teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data penelitian dari lapangan. 

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, 

observasi maupun lewat data dokumentasi. Setelah data diperoleh maka 

dilakukan pengolahan data dan analisis. Proses pengolahan data diawali dari 

tabulasi data dalam suatu tabel induk, klasifikasi data, analisis-analisis 

deskriptif, pengujian hipotesis dan penyimpulan hasil analisis. 

Langkah terakhir dalam setiap proses penelitian adalah penulisan 

laporan hasil penelitian. Penelitian yang tidak dipublikasikan atau 

disebarluaskan akan kurang bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak memiliki nilai praktis yang tinggi. Oleh karena itu 

menjadi kewajiban bagi peneliti untuk menyelesaikan rangkaian penelitian 

menjadi suatu bentuk laporan ilmiah tertulis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Kata variabel berasal dari bahasa Inggris “Vary” yang berarti 

berubah-ubah dan “able” yang berarti dapat. Variabel berarti sesuatu yang 

sifatnya dapat berubah-ubah. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan 

                                                           
1
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 34.  

 
2
 Ibid,34   
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sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu 

orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Berdasarkan 

objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka akan dijelaskan 

operasionalisasi variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel bebas atau X (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Pada penelitian ini, Variabel babas (X)  adalah  kualitas produk dan 

pelayanan. 

2. Variabel terikat atau Y (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.
3
 Pada penelitian ini, Variabel 

terikat (Y)  adalah loyalitas konsumen Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional
4
 

Variabel Definisi Indikator Sumber 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Karakteristik produk atau jasa 

yang bergantung pada 

kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan 

Kinerja  Hana Catur 

Wahyuni, 

Wiwik 

Sulistiyowati 

Ciri-ciri atau 

keistimewaan 

tambahan 

                                                           
3
 Sugiyono, Metode Penelitian, 39.  

4 Hana Catur Wahyuni, Wiwik Sulistiyowati dan Muhammad Khamim,  Pengendalian 

Kualitas; Aplikasi pada Industri Jasa dan Manufaktur dengan Lean, Six Sigma dan Servqual 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 13.   
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yang dinyatakan atau 

diimplikasikan.
5

   

Keandalan dan 

Muhammad 

Khamim,  

Pengendalian 

Kualitas; 

Aplikasi pada 

Industri Jasa 

dan 

Manufaktur 

dengan Lean, 

Six Sigma 

dan 

Servqual, 

(Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 

2015) 

Daya tahan 

Pelayanan 

(X2) 

Serangkaian aktivitas yang tidak 

dapat diraba dan terjadi sebagai 

akibat adanya interaksi antara 

pemberi pelayanan dan yang 

diberi pelayanan.
6
 

Daya tanggap Hana Catur 

Wahyuni, 

Wiwik 

Sulistiyowati 

dan 

Muhammad 

Khamim,  

Jaminan 

Empati 

 

Bukti fisik 

                                                           
5
 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Manajemen (Erlangga, 2006),  272.     

6
 Daryanto dan Ismanto Setyabudi, Konsumen dan Pelayanan Prima  (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2014), 135  
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Pengendalian 

Kualitas; 

Aplikasi pada 

Industri Jasa 

dan 

Manufaktur 

dengan Lean, 

Six Sigma 

dan 

Servqual, 

(Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 

2015) 

Loyalitas 

Konsumen 

(Y) 

Komitmen pelanggan bertahan 

secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang 

produk/jasa terpilih secara 

konsisten di masa yang akan 

datang, meskipun pengaruh 

situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi 

Repeat Mochamad 

Yunus, 

Pengaruh 

Etika Bisnis 

Islam dan 

Kualitas 

Produk 

terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

Retention 

Referal 
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untuk menyebabkan perubahan 

perilaku.
7
 

 

(Studi Kasus 

pada UKM 

Bandeng 

Tandu 

Kendal), 

Skripsi, 

Jurusan 

Ekonomi 

Islam UIN 

Walisongo 

Semarang, 

2015.   

 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wiayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

yang dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah konsumen Tahu 

Tuna Dewa Ruci Pacitan.  

Mengingat jumlah populasi tidak diketahui, maka dalam rangka 

efisiensi dan keefektifan penelitian, dilakukan sampling (pengambilan 

                                                           
7
 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas, Jilid 

1 (Jakarta: Erlangga, 2009), 139.   
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sampel) sebagai representasi populasi. Penelitian ini menggunakan 

populasi rata-rata per hari yaitu 15 x 365 hari (setahun) = 5.475 konsumen. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang 

diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 

dianggap mewakili seluruh anggota populasi. 

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi, peneliti 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut:
8
 

    
 

      

keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi) 

Dengan menggunakan nilai e sebesar 10% atau 0,1, maka hasil yang 

didapat adalah: 

   
     

               
 

                                                           
8
 Achmad Sani Supriyanto dan Vivin Maharani, Metodologi Penelitian Manajemen 

Sumber Daya Manusia; Teori, Kuesioner, dan Analisis Data  ( UIN-Maliki Press, 2013), 38. 
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n = 98,20 dibulatkan menjadi 100 responden. 

3. Teknik Sampling 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi yang homogen. Hal 

ini bertujuan agar sampel terdistribusi dengan baik, maka populasi juga 

harus dibuat acak atau tidak urut.
9
 

Teknik pengambilan sampel ini disebut sebagai teknik sensus. 

Keuntungan dalam menggunakan teknik ini ialah peneliti dapat 

memperoleh tingkat ketepatan yang tinggi karena sampel yang diperoleh 

sama dengan populasi. Artinya sampel tersebut memang mewakili kondisi 

nyata.
10

 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan daalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder.
11

 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. 

Dalam hal ini data yang diperoleh dari konsumen Tahu Tuna “Dewa 

Ruci” Pacitan. 

                                                           
9 Husein Umar, Metode Riset Bisnis (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 138. 

10 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan 

Prosedur SPSS (,Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 23. 
11

 Sugiyanto, Analisis Statistik Sosial (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), 11.  
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari data tentang Tahu Tuna “Dewa Ruci’ 

Pacitan mengenai gambaran umum tentang perusahaan dan berbagai 

sumber informasi yang telah dipublikasikan baik jurnal ilmiah, penelitian 

terdahulu, majalah, dan literature yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Data sekunder dimaksudkan agar dapat memberikan ilustrasi umum 

dan dapat mendukung hasil penelitian.
12

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
13

 Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

(angket) dan wawancara. 

a. Kuesioner (angket), merupakan cara pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
14

 

Bentuk angket yang diberikan menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

                                                           
12

 Skripsi Khoerul Wafa, pengaruh gaya kepemimpinan Islam dan komunikasi terhadap 

kinerja karyawan ( Studi pada  UJKS Surya Amanah Mijen Semarang), 2012, 33-34. 
13

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), 138.  
14

 Ibid, 139.  



44 
 

 
 

atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Skala Likert yakni 

menjawab pertanyaan, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju 

(KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 
15

 

b. Wawancara adalah metode pengumpulan data  yang dilakukan dengan 

berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat 

juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain.
16

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan dan menggali data-data atau informasi yang berkaitan 

dengan fokus penelitian yang tidak ada dalam kuesioner dan 

dokumentasi kepada pihak yang bersangkutan, misalnya kepada 

pemilik usaha. 

c. Dokumentasi adalah sebagian besar data yang tersedia yang berbentuk 

surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto. Sifat utama data 

ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu 

sebelumnya.
17

 Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk 

menggali data-data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian 

yang akan dilakukan, seperti laporan dan foto. 

2. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Validitas Instrumen   

Validitas instrumen adalah ukuran seberapa tepat intrumen itu 

mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya 

                                                           
15

 Ibid, 128.  
16

 Ibid, 138.  
17

 Ibid, 141.  
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yang ingin diukur.
18

 Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika 

instrumen dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak 

diukur. Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai 

hitug r dan nilai tabel r. Kriteriannya jika nilai hitung r lebih besar (>) 

dari nilai tabel r, maka item instrumen dinyatakan valid demikian pula 

sebaliknya.
19

 Menurut Sugiyono bila koefisien korelasi sama dengan 

0,3 atau lebih (paling kecil 0,3), maka butir instrumen dinyatakan 

valid.
20

 

b. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi 

suatu instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya 

reabilitas menyangkut ketepatan (dalam pengertian konsisten) alat 

ukur. 
21

 Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reabilitas 

instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Membuat kesimpulan, dengan cara membandingkan nilai 

hitung r dan nilai tabel r. kriterianya jika nilai hitung r lebih besar (>) 

dari nilai tabel r, maka instrumen dinyatakan reliabel.
22

 Reabilitas 

variabel ditentukan berdasarkan nilai alpha cronbach, apabila nilai 

                                                           
18

 Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentas  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2009), 164. 
19

 Sambas dan  Maman, Analisis Korelasi, Reresi, dan Jalur Dalam Penelitian  

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 30-36. 
20

 Syaiful Azwar, “Ilmu dan Riset”., 9 
21

 Zainal Mustafa, Mengurangi Variabel., 224 
22

 Sambas dan Maman, Analisis Korelasi.,  37-41 
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alpha lebih besar dari 0,6 maka dikatakan variabel tersebut reliabel 

atau dapat diandalkan.
23

 

 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara atau rumus 

tertentu. Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 

b. Coding 

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada 

tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah 

isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang 

memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data 

yang dianalisis.responden. 

c. Tabulasi 

Tabulasi adalah membuat tabel-tabel yang berisikan data yang 

telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Setelah 

                                                           
23

 Syaiful Azwar, “Ilmu dan Riset”., 9 
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proses tabulasi selesai kemudian data-data dalam tabel tersebut akan 

diolah dengan bantuan software statistik yaitu SPSS. 

2. Metode Analisis Data  

Analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

adalah analisis yang menggunakan alat analisis berkuantitatif. Alat 

analisis yang bersifat kuantitatif adalah alat analisis yang menggunakan 

model-model, seperti model matematika atau model statistik dan 

ekonometrik. Hasil analisis dalam bentuk angka-angka yang kemudian 

dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
24

 

Analisis di dalam penelitian ini ada beberapa hal yang digunakan 

untuk mengetahui Kualitas Produk dan Pelayanan terhadap Loyalitas 

Konsumen diantara yaitu menggunakan analisis: 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik adalah pengujian pada variabel penelitian 

dengan model regresi, apakah dalam variabel dan model regresinya 

terjadi kesalahan atau penyakit. Berikut ini macam-macam Uji 

Asumsi Klasik: 

1) Uji Normalitas 

                                                           
24

 Sambas dan Maman, Analisis Korelasi.,  52 
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Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang berdistribusi normal. Untuk pengujian 

normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui 

grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dan SPSS.
25

 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji statistic Kolmogorov-Smirnov.
26

 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model uji regresi yang baik selayaknya tidak 

terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas: 

a) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

b) Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi (diatas 0.90) maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

c) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF <10 

maka tingkat Kolonieritas dapat ditoleransi. 

                                                           
25

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS (Yogyakarta: Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 126. 
26

 Syaiful Azwar, “Ilmu dan Riset”., 10 
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d) Nilai eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya 

multikolinieritas.
27

 

3) Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak 

sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data 

cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran 

(kecil, sedang, dan besar).
28

 

4) Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan 

periode t-l pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi 

maka menunjukkan adanya problem autokorelasi.
29

 

5) Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau 

hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu 

variabel terikat. 

                                                           
27

 Tony Wijaya, Analisis Data., 119 
28

 Ibid., 124. 
29

 Ibid., 121-122. 
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Persamaan Regresi ganda dirumuskan: 

 Y = a + b1X1 + b2X2 +e 

 Keterangan: 

   Y = Loyalitas Konsumen 

 a = Konstanta 

 X1 = Kualitas Produk 

 X2 = Pelayanan 

 b = Koefisien Regresi yaitu besarnya perubahan yang 

terjadi pada Y jika satu unit perubahan pada variabel bebas 

(Variabel X). 

 e = Kesalahan Prediksi
30

 

6) Uji t 

Tujuan uji t dua variabel bebas adalah membandingkan 

(membedakan apakah kedua variabel tersebut sama atau berbeda. 

Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi (signifikansi 

hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel). 

Kriteria pengujian: 

H0 diterima bila t tabel < t hitung. 

H0 ditolak bila t hitung > t tabel.
31

 

7) Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukkan pengaruh secara simultan 

vriabel independen yang dimasukkan dalam model terhadap 

                                                           
30

 Riduwan dan Sunarto,  Pengantar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2017), 108 . 
31

 Ibid., 126   
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variabel dependen. Dalam penelitian uji F digunakan untuk 

mengetahui pengaruh simultan antara kualitas produk dan 

pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Dengan kriteria 

keputusan uji F dalam penelitian ini adalah: jika nilai signifikan 

>0,05, maka model yang mengukur pengaruh secara simultan 

antara kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen tidak layak digunakan. Jika nilai signifikan <0,05, 

maka model yang mengukur pengaruh secara simultan antara 

kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas konsumen layak 

digunakan.
32

 

8) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi adalah suatu alat utama untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan 

Y.
33

 Koefisien determinasi yang dikuadratkan (r
2
) dinamakan 

dengan koefisien determinasi atau koefisien penentu. Koefisien 

determinasi merupakan proporsi untuk menentukan terjadinya 

presentase variansi bersama antara variabel X dengan variabel Y 

jika dikalikan dengan 100%. Oleh karena itu besarnya koefisien 

determinasi adalah 0 ≤ r
2 

≥ 1 dan tidak ada koefisien determinasi 

yang bertanda negatif karena dikuadratkan.
34

 Berikut ini adalah 

                                                           
32

 Syaiful Azwar, “Ilmu dan Riset”., 10  
33

  Noegroho Boedijoewono, Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: Unit 

Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), 247-248. 
34

 Budi Susetyo, Statistika untuk Analisis Data Penelitian Dilengkapi Cara Perhitungan 

dengan SPSS dan MS Office Excel (Bandung: Refika Aditama, 2012), 122. 
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tabel nilai r beserta artiannya dalam tingkat hubungan antar 

variabel:
35

 

 

Tabel 3.2 

Tabel Interpretasi nilai r 

Interval koefisien Tingkat hubungan  

0,80-1,00 Sangat kuat 

0,60-0,799 Kuat 

0,40-0,599 Cukup kuat 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat rendah 

 

 

                                                           
35

 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika, 81. 
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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 100 

responden pada konsumen UD. Widagdo Rahayu (Dewa Ruci) Pacitan:  

1. Hasil Uji Validitas 

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 100 dengan 

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

pernyataan dinyatakan valid.
1
 

Hasil pengujian validitas instrumen dijelaskan pada Tabel 4.1, 

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut:  

                                                           
1
 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114. 
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Tabel 4.1 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 

NO Item Pernyataan 

Koefisien 

Korelasi 

(Rhitung) 

Sig Rtabel Keputusan 

1 KP1 0,512 0,000 0,361 Valid 

2 KP2 0,617 0,000 0,361 Valid 

3 KP3 0,587 0,000 0,361 Valid 

4 KP4 0,644 0,000 0,361 Valid 

5 KP5 0,484 0,000 0,361 Valid 

6 KP6 0,514 0,000 0,361 Valid 

7 KP7 0,654 0,000 0,361 Valid 

8 KP8 0,623 0,000 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Tabel 4.1 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

kualitas produk. Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh kesimpulan bahwa 

semua item pernyataan pada kuesioner variabel kualitas produk 

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 kualitas produk yang diubah atau dihilangkan. 
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Tabel 4.2 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan 

NO Item Pernyataan 

Koefisien 

Korelasi 

Rhitung 

Sig Rtabel Keputusan 

1 P1 0,620 0,000 0,361 Valid 

2 P2 0,697 0,000 0,361 Valid 

3 P3 0,631 0,000 0,361 Valid 

4 P4 0,629 0,000 0,361 Valid 

5 P5 0,741 0,000 0,361 Valid 

6 P6 0,684 0,000 0,361 Valid 

7 P7 0,744 0,000 0,361 Valid 

8 P8 0,612 0,000 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Tabel 4.2 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

pelayanan. Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh kesimpulan bahwa semua 

item pernyataan pada kuesioner variabel pelayanan 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 

pelayanan yang diubah atau dihilangkan. 
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Tabel 4.3 

Tabel Hasil Uji Validitas Variabel Loyalitas Konsumen 

NO Item Pernyataan 

Koefisien 

Korelasi 

Rhitung 

Sig Rtabel Keputusan 

1 LK1 0,641 0,000 0,361 Valid 

2 LK2 0,629 0,000 0,361 Valid 

3 LK3 0,685 0,000 0,361 Valid 

4 LK4 0,680 0,000 0,361 Valid 

5 LK5 0,627 0,000 0,361 Valid 

6 LK6 0,624 0,000 0,361 Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Tabel 4.3 menjelaskan mengenai hasil uji validitas untuk variabel 

loyalitas konsumen. Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh kesimpulan bahwa 

semua item pernyataan pada kuesioner variabel loyalitas 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 loyalitas konsumen 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 
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membandingkan nilai Cronbach's Alpha dengan nilai 0,6. Apabila nilai 

Cronbach's Alpha > 0,6 maka variabel dinyatakan reliabel.
2
 

Tabel 4.4 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach's Alpha Batas Keputusan 

1. Kualitas Produk (X1) 0,719 0,6 Reliabel 

2. Pelayanan (X2) 0,822 0,6 Reliabel 

3. 

Loyalitas Konsumen 

(Y) 

0,719 0,6 Reliabel 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.4 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 Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan dengan 

                                                           
2
 Ibid., 110. 



58 
 

 
 

sampel atau responden sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik simple random sampling, yakni pemilihan responden pada 

konsumen Tahu Tuna Dewa Ruci Pacitan dipilih secara acak dalam 

menjawab kuesioner. Penelitian dilakukan pada 10 Mei 2019 sampai 24 Mei 

2019. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh deskripsi data sebagai 

berikut: 

1. Jenis Kelamin Responden 

Data terkait jenis kelamin responden yang menjawab kuesioner 

dalam penelitian ini pada konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

dikelompokkan menjadi dua. Yang dijelaskan dalam Gambar 4.1 sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

Diagram Jenis Kelamin Responden 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Diagram Pie 4.1 diperoleh kesimpulan 

bahwa responden pada UD. Widagdo Rahayu atau Tahu Tuna “Dewa 

Ruci” Pacitan paling banyak dengan jenis kelamin perempuan yakni 

38% 

62% 

Jenis Kelamin Responden 

Laki-laki 

Perempuan 
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sebesar 62% atau 62 responden dan untuk responden laki-laki sebesar 

38% atau 38 responden.  

2. Pekerjaan Responden 

 Data terkait pekerjaan responden yang menjawab kuesioner 

dalam penelitian ini pada konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

dikelompokkan menjadi lima. Yang dijelaskan dalam Gambar 4.2 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Diagram Pekerjaan Responden 

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Digram Pie  4.2 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 100 orang responden sebagian besar pekerjaannya adalah 

lainnya yang terdiri dari ibu rumah tangga, pekerja buruh dan pelajar 

sebesar 40% atau sebanyak 40 responden. Wiraswasta sebesar 28% atau 

sebanyak 28 responden, mahasiswa sebesar 12% atau sebanyak  12 

12% 
9% 

11% 

28% 

40% 

Pekerjaan Responden 

Mahasiswa 

Pegawai Swasta 

PNS 

Wiraswasta 

Lainnya 
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responden, PNS sebesar 11% atau 11 responden dan pegawai swasta 

sebesar 9% atau sebanyak 9 responden. 

3. Usia Responden 

 Data terkait usia responden yang menjawab kuesioner dalam 

penelitian ini pada konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

dikelompokkan menjadi empat kategori. Yang dijelaskan dalam Gambar 

4.3 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 

Diagram Usia Responden 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Digram Pie  4.3 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 100 orang responden sebagian besar usianya adalah usia 10-

25 tahun sebesar 39% atau sebanyak 39 responden. Usia 36-45 tahun 

sebesar 24% atau sebanyak 24 responden, usia 26-35 tahun sebesar 19% 

atau sebanyak  19 responden, dan usia >45 tahun sebesar 18% atau 

sebanyak 18 responden. 

39% 

19% 

24% 

18% 

Usia Responden 

10-25 Tahun 

26-35 Tahun 

36-45 Tahun 

>45 Tahun 
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4. Pendidikan Terakhir 

 Data terkait pendidikan terakhir responden yang menjawab 

kuesioner dalam penelitian ini pada konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” 

Pacitan dikelompokkan menjadi enam kategori. Yang dijelaskan dalam 

Gambar 4.4 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 

Diagram Pendidikan Terakhir Responden 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Digram Pie  4.4 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 100 orang responden sebagian besar pendidikan terakhirnya 

adalah SMA  sebesar 52% atau sebanyak 52 responden. SMP sebesar 

18% atau sebanyak 18 responden, SD sebesar 15% atau sebanyak  15 

responden, sarjana sebesar 15% atau 15 responden, diploma sebesar 0% 

atau nihil dan magister sebesar 0% atau nihil 

 

 

15% 

18% 

52% 

0% 
15% 

0% 

Pendidikan Terakhir Responden 

SD 

SMP 

SMA 

Diploma 

Sarjana 
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5. Pendapatan Responden. 

 Data terkait pendapatan responden yang menjawab kuesioner 

dalam penelitian ini pada konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

dikelompokkan menjadi tiga kategori. Yang dijelaskan dalam Gambar 

4.5 sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Diagram Pendapatan Responden 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Digram Pie  4.5 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 100 orang responden sebagian besar pendapatannya adalah 

<2.000.000 sebesar 68% atau sebanyak 68 responden. 2.100.000 – 

3.000.000 sebesar 22% atau sebanyak 22 responden, dan >3.000.000 

sebesar 10% atau sebanyak 10 responden. 

6. Lamanya Menjadi Konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

Data terkait lamanya menjadi konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” 

Pacitan  yang menjawab kuesioner dalam penelitian ini pada konsumen 

68% 

22% 

10% 

Pendapatan Responden 

< 2 jt 

2.100.000 - 3.000.000 

> 3 jt 
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Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan dikelompokkan menjadi tiga kategori. 

Yang dijelaskan dalam Gambar 4.5 sebagai berikut: 

Gambar 4.6 

Diagram Lamanya Menjadi Konsumen Tahu Tuna “Dewa Ruci” 

Pacitan 

 
Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Gambar Digram Pie  4.6 di atas dapat diketahui 

bahwa dari 100 orang responden terkait lamanya menjadi konsumen 

Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan adalah <1 tahun sebesar 65% atau 

sebanyak 65 responden, 1-3 tahun sebesar 25% atau sebanyak 25 

responden, dan >3 tahun sebesar 10% atau sebanyak 10 responden. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Berikut ini adalah hasil analisis data kuesioner pada konsumen Tahu 

Tuna Dewa Ruci Pacitan: 

1. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi adalah suatu model analisis yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat asosiasi (hubungan) antara variabel bebas 

65% 

25% 

10% 

Lamanya Menjadi Konsumen Tahu Tuna 

"Dewa Ruci" Pacitan 

< 1 Tahun 

1-3 Tahun 

> 3 Tahun 
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dengan variabel terikat baik berupa berganda maupun parsial.
3
 Jika nilai 

Rhitung > Rtabel maka hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan. 
4
  

Berikut ini adalah tabel hasil analisis korelasi yang dihitung 

menggunakan program software SPSS 21.0: 

Tabel 4.5 

Tabel Hasil Analisis Korelasi 

No Korelasi Rhitung Rtabel Sig. Keterangan 

1 X1 dan Y 
0,541 0,195 0,000 

Signifikan 

2 X2 dan Y 0,690 0,195 0,000 Signifikan 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai signifikansi dari 

variabel X1 (kualitas produk) dan Y (loyalitas konsumen) sebesar 0,000, 

sehingga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi tersebut (0,000) < α 

(0,05). Sedangkan nilai signifikansi dari variabel X2 (pelayanan) dan Y 

(loyalitas konsumen) adalah sebesar 0,000, sehingga dapat diketahui nilai 

signifikansi tersebut (0,000) < α (0,05). 

Nilai Rtabel adalah 0,195 diperoleh dari Rtabel = R (100,0,05). Nilai 

Rhitung variabel X1 (kualitas produk) dan Y (loyalitas konsumen) lebih 

besar dari pada nilai Rtabel (0,541 > 0,195). Sedangkan nilai Rhitung dari 

variabel X2 (pelayanan) dan Y (loyalitas konsumen) juga lebih besar dari 

                                                           
3
 Danag Sunyoto, Praktik SPSS, 77  

4
 Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp.: t.p., t.th.), 6-7. 
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nilai Rtabel (0,690 > 0,195) Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi 

antara X1 dan Y; X2 dan Y adalah signifikan. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan pada empat pengujian, yakni: 

a. Uji Normalitas 

Persamaan regresi yang baik adalah mempunyai data variabel 

bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau 

normal sama sekali. Kriteria dari uji normalitas rasidual adalah 

apabila signifikansi residual lebih dari 0,05 maka residual 

berdistribusi secara normal.
5
 Berikut ini adalah hasil uji normalitas 

yang dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov yang 

dianalisis mengunakan software SPSS 21.0: 

Tabel 4.6 

Tabel Hasil Pengujian Normalitas Residual 

Unstandardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistik N Signifikansi 

0,993 100 0,277 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa, nilai signifikansi 

normalitas residual sebesar 0,277. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 

(>0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 

tersebut terdistribusi normal.  

                                                           
5
 Danag Sunyoto, Praktik SPSS, 127. 
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b. Uji Heterokedastisitas 

Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi 

heterokedastisitas. Jika nilai signifikansi semua variabel X lebih 

besar dari 0,05 (alpha 5%) maka tidak terjadi heterokedastisitas.
6
 

Berikut ini adalah tabel mengenai hasil uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan software SPSS 21.0:  

Tabel 4.7 

Tabel Hasil Analisis Heterokedastisitas 

Variabel T sig Keterangan  

Kualitas Produk (X1) -1,829 0,070 Tidak ada pengaruh 

Pelayanan (X2) -,064 0,949 Tidak ada pengaruh 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Dari Tabel 4.7 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 produk) dan X2 (pelayanan). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa, tidak terjadi heterokedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki 

masalah autokorelasi.
7
 Untuk mendiagnogsis adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap uji 

                                                           
6
 Ibid., 125.  

7
 Ibid., 134. 
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Durbin Watson (uji DW).
8
 Berikut ini adalah tabel hasil uji 

autokorelasi dengan menggunakan software SPSS 21.0:  

Tabel 4.8 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson 

Keterangan 

dU 4-dU 

1,747 1,715 2,285 Tidak ada Autokorelasi  

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin Watson, dengan variabel 

independen yang digunakan sebanyak 2 variabel dengan banyaknya 

data 100 responden, sehingga k= 2 dan n= 100, dengan tingkat 

kesalahan α = 0,05, maka diperoleh dU= 1,715. 

Tabel 4.8 menyatakan bahwa nilai Durbin Watson terletak di 

antara dU (1,715) dan 4-dU (2,285) atau 1,715 < 1,747 < 2,285. 

Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model 

persamaan regresi linear berganda. 

d. Uji Multikolinearitas 

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.
9
 Berikut ini adalah tabel 

                                                           
8
 Maulida Nurhidayati, Statistika II, 10-11. 

9
 Ibid., 11. 
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mengenai hasil analisis uji multikolinearitas yang dilakukan dengan 

software SPSS 21.0: 

Tabel 4.9 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 (Kualitas 

Produk) 

0,756 1,323 Non multikolinearitas 

X2 (Pelayanan) 0,756 1,323 Non multikolinearitas 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai VIF pada kedua variabel 

independen (kualitas produk dan pelayanan) kurang dari 10, yang 

artinya model regresi berganda bebas dari multikolinearitas.  

 

3. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi linier sederhana merupakan salah satu metode statistik 

inferensial yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu 

variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) dan 

memprediksi variabel dependen tersebut dengan menggunakan variabel 

independen. 
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a. Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh X1 terhadap Y 

Tabel 4.10 

Tabel Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,541
a
 ,292 ,285 2,611 

a. Predictors: (Constant), Y 

b. Dependent Variable: X1 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai R 

merupakan nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,541 

yang menunjukkan bahwa korelasi antara kualitas produk dengan 

loyalitas konsumen berada pada tingkatan yang rendah. Nilai R 

Square menjelaskan kemampuan variabel X di dalam mempengaruhi 

nilai variabel Y sebesar 29,2%. 

Tabel 4.11 

Tabel Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 16,687 2,614  6,385 ,000 

Y ,678 ,107 ,541 6,362 ,000 

a. Dependent Variable: X1 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.11 nilai coefficients menggambarkan 

persamaan model regresi untuk mengetahui angka konstan dan uji 
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hipotesis signifikansi koefisien regresi. Dari tabel di atas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = α + βX 

Y = 16,687 + 0,678X 

Nilai α merupakan nilai konstan yang bermakna bahwa 

besarnya tingkat kualitas produk ketika nilai X=0. Dan dari tabel 

diperoleh tingkat kualitas produk 16,687 ketika nilai X=0. Atau 

tingkat kualitas produk sebesar 16,7%. 

Nilai β merupakan nilai koefisien regresi yang mempunyai 

makna bahwa setiap kenaikan pengaruh 1% maka pengaruh yang 

dihasilkan juga akan naik 1 %. Yang artinya jika angka koefisien naik 

sebesar 0,678 maka pengaruh yang dihasilkan akan naik juga sebesar 

0,678. Adapun putusan pengambilan pengaruh pada uji ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Jika probability < dari 0,05, maka model persamaan regresi 

adalah signifikan. 

2) Jika probability > dari 0,05, maka model persamaan regresi 

adalah tidak signifikan. 

Berdasarkan hasil uji tabel di atas maka dapat diambil 

keputusan bahwa nilai probability sebesar 0,000 < 0,05 maka model 

di atas dapat dikatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 
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b. Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh X2 terhadap Y 

Tabel 4.12 

Tabel Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,690
a
 ,476 ,471 2,598 

a. Predictors: (Constant), Y 

b. Dependent Variable: X2 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai R 

merupakan nilai koefisien korelasi dan diperoleh nilai sebesar 0,690 

yang menunjukkan bahwa korelasi antara pelayanan dengan loyalitas 

konsumen berada pada tingkatan yang rendah. Nilai R Square 

menjelaskan kemampuan variabel X di dalam mempengaruhi nilai 

variabel Y sebesar 47,6%. 

Tabel 4.13 

Tabel Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 8,362 2,601  3,215 ,002 

Y 1,000 ,106 ,690 9,433 ,000 

a. Dependent Variable: X2 

 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 nilai coefficients menggambarkan 

persamaan model regresi untuk mengetahui angka konstan dan uji 
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hipotesis signifikansi koefisien regresi. Dari tabel di atas diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = α + βX 

Y = 8,362 + 1,000X 

Nilai α merupakan nilai konstan yang bermakna bahwa 

besarnya tingkat pelayanan ketika nilai X=0. Dan dari tabel diperoleh 

tingkat pelayanan 8,362 ketika nilai X=0. Atau tingkat pelayanan 

sebesar 8,3%. 

Nilai β merupakan nilai koefisien regresi yang mempunyai 

makna bahwa setiap kenaikan pengaruh 1% maka pengaruh yang 

dihasilkan juga akan naik 1 %. Yang artinya jika angka koefisien naik 

sebesar 1,000 maka pengaruh yang dihasilkan akan naik juga sebesar 

1,000. Adapun putusan pengambilan pengaruh pada uji ini adalah 

sebagai berikut: 

3) Jika probability < dari 0,05, maka model persamaan regresi 

adalah signifikan. 

4) Jika probability > dari 0,05, maka model persamaan regresi 

adalah tidak signifikan. 

Berdasarkan hasil uji tabel di atas maka dapat diambil 

keputusan bahwa nilai probability sebesar 0,000 < 0,05 maka model 

di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 
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4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Analisis ini dirumuskan sebagai berikut: 
10

 

Y  = a + b1 X1 + b2  X2 + error 

Berikut ini adalah tabel hasil analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan software SPSS 21.0: 

Tabel 4.14 

Tabel Hasil Analisisi Regresi Linear Berganda 

Variabel independen Koefisien (B) 

(Constant) 4,761 

X1 (Kualitas Produk) 0,211 

X2 (Pelayanan) 0,386 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh model persamaan sebagai 

berikut: 

Y= 4,761 + 0,211X1 + 0,386X2 + error  

a. Konstanta (a) 

Nilai konstan (a) sebesar 4,761, menunjukkan bahwa ketika, 

tanpa dipengaruhi oleh variabel X1 (kualitas produk) dan X2 

(pelayanan) atau X1 (kualitas produk) dan X2 (pelayanan) adalah nol 

maka nilai loyalitas konsumen adalah 4,761 satuan. 

 

                                                           
10

 Nyoman Dantes Metode Penelitian (Yogyakarta: Andi,2012), 84. 
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b. Konstanta (b1) untuk Variabel X1 (Kualitas Produk) 

Nilai b1 sebesar  0,211. Nilai b1 yang positif menunjukkan 

adanya hubungan yang searah antara variabel Kualitas Produk (X1) 

dengan variabel Loyalitas Konsumen (Y). Jika kualitas produk 

ditingkatkan maka loyalitas konsumen menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi b1 sebesar 0,211 artinya jika kualitas produk 

dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka 

loyalitas konsumen naik sebesar 0,211 satuan dengan asumsi 

variabel independen yang lain (pelayanan) tetap. 

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

Nilai b2 sebesar  0,386. Nilai b1 yang positif menunjukkan 

adanya hubungan yang searah antara variabel Pelayanan (X2) 

dengan variabel Loyalitas Konsumen (Y). Jika pelayanan 

ditingkatkan maka loyalitas konsumen menjadi meningkat. Nilai 

koefisien regresi b2 sebesar 0,386 artinya jika pelayanan dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka loyalitas 

konsumen naik sebesar 0,386 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain (kualitas produk) tetap. 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan program software 

SPSS 21.0. Uji hipotesis dilakukan dengan tiga pengujian, yakni: 
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a. Uji F 

Uji F adalah tergolong analisis komparatif yang terdiri dari 

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

diterima artinya signifikan.
11

 Berikut ini adalah tabel hasil analisis 

uji f dengan menggunakan software SPSS 21.0: 

 

Tabel 4.15 

Tabel Hasil Analisis Uji f 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 317,174 2 158,587 54,390 ,000
b
 

Residual 282,826 97 2,916   

Total 600,000 99    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,000. Sedangkan Fhitung dalam tabel di atas sebesar 54,390. 

Sementara itu nilai Ftabel sebesar 3,09 diperoleh dari ftabel = f(2),(97),(0,05). 

Sehingga Fhitung > Ftabel atau 54,390 > 3,09. Sehingga H3 diterima 

artinya regresi yang dihasilkan signifikan. 

b. Uji t 

Analisis perbandingan satu variabel bebas dikenal dengan uji 

t. Analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

                                                           
11

Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi dan Bisnis (Bandung: Alvabeta, 2017), 132-137. 
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sendiri-sendiri terhadap variabel terikat.  Ha diterima, jika |thitung| > 

ttabel dan jika sig < ά (0,05). 
12

  Berikut ini adalah tabel hasil analisis 

uji t, yang dilakukan dengan menggunakan program sofware SPSS 

21.0: 

Tabel 4.16 

Tabel Hasil Analisis Uji t 

Variabel 

Independen 

Unstandardized 

Coefficients T ttabel Sig Keterangan 

B Std.Error 

X1 
,211 ,064 3,295 1,984 ,001 

Ada pengaruh 

X2 
,386 ,055 6,974 1,984 ,000 

Ada pengaruh 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa: 

1) Pengaruh X1 (Kualitas Produk) terhadap Y (Loyalitas 

Konsumen) 

Nilai ttabel diperoleh dari t(k), (Df), (0,05) = t (2), (98), (0,05) 

sehingga dengan demikian diperoleh niai ttabel sebesar 1,984. 

Sehingga nilai |thitung| > ttabel atau 3,295 > 1,984. Selain itu 

diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 

0,001. Sehingga tolak H0 atau terima H1 atau regresi yang 

dihasilkan signifikan. Artinya ada pengaruh antara kualitas 

produk terhadap loyalitas konsumen.  

                                                           
12

 Ibid., 116-123. 
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2) Pengaruh X2 (Pelayanan) terhadap Y (Loyalitas Konsumen) 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa nilai |thitung| > 

ttabel atau 6,974 > 1,984. Selain itu nilai signifikansi dari X2 

(pelayanan) terhadap Y (loyalitas konsumen) adalah 0,000. 

sehingga terima H2 atau regresi yang dihasilkan signifikan. 

Artinya ada pengaruh antara pelayanan terhadap loyalitas 

konsumen. 

c. Koefisien Determinasi (R square) 

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X1 dan X2 terhadap 

Y (kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas konsumen) 

dapat diketahui dengan menghitung nilai R square (koefisien 

determinasi).
13

 Nilai R square dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel 4.17 

Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

R R Square 

0,727 0,529 

Sumber: Data Hasil Penolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa nilai R yang 

diperoleh sebesar 0,727 menunjukkan bahwa hubungan antara X1 

(kualitas produk) dan X2 (pelayanan) terhadap Y (loyalitas 

konsumen) tergolong cukup kuat. Nilai R Square yang diperoleh 

sebesar 0,529 memiliki arti bahwa pengaruh X1 (kualitas produk) 

dan X2 (pelayanan) terhadap Y (loyalitas konsumen) adalah sebesar 

                                                           
13

 Maulida Nurhidayati, Statistika II, 16. 
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0,529 atau 52,9% dan sisanya 47,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

selain kualitas produk dan pelayanan (X1 dan X2) yang tidak masuk 

dalam model. 

 

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 Produk terhadap Loyalitas 

Konsumen) 

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, pada variabel X1 

(Kualitas Produk) terhadap Y (Loyalitas Konsumen) diperoleh nilai 

|thitung| > ttabel atau 3,295 > 1,984. Selain itu diketahui bahwa nilai 

signifikansi dari X1 terhadap Y adalah 0,001. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam analisis ini terima H1 artinya variabel kualitas 

produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna 

“Dewa Ruci”  Pacitan. 

Kualitas produk (product quality) merupakan karakteristik produk 

atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.  Menurut 

Kotler dan Amstrong, kualitas produk merupakan salah satu sarana 

positioning utama pasar. Kualitas produk mempunyai dampak langsung 

pada kinerja produk atau jasa, oleh karena itu kualitas berhubungan erat 
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dengan nilai pelanggan.
14

 Apabila kualitas produk yang ditawarkan 

memiliki kualitas terbaik, maka pelanggan juga akan merasakan 

kepuasan akan produk tersebut dan cenderung akan membeli kembali. 

Kualitas produk merupakan suatu hal yang penting bagi 

pelanggan agar tetap bertahan pada suatu produk, sehingga pelanggan 

akan terus melakukan pembelian ulang. Produk yang ditawarkan haruslah 

benar-benar produk yang berkualitas dan telah teruji, karena pelanggan 

sangat mengutamakan kualitas produk itu sendiri. Pelanggan akan lebih 

menyukai dan memilih produk yang mempunyai kualitas lebih baik 

daripada produk lain sejenis yang kualitasnya tidak begitu baik, dan 

pelanggan akan rela mengeluarkan biaya berapapun untuk membeli 

produk yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya.  

Untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas sehingga 

mampu memenuhi keinginan konsumen, maka perlu mengenali indikator 

kualitas produk. Hal ini dibutuhkan agar produk yang dihasilkan sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh konsumen.  

Menurut Lumpiyoadi, faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen salah satunya adalah kualitas produk. Terkait seberapa kuat 

perusahaan dalam menerapkan kualitas produk. Jika perusahaan 

mempunyai komitmen dalam mempertahankan loyalitas konsumen maka 

                                                           
14

  Philip Kotler dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip Manajemen (Erlangga, 2006),  272.    
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harus mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen, salah satunya adalah kualitas produk.
15

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa teori tersebut adalah terbukti pada perusahaan Tahu Tuna “Dewa 

Ruci” Pacitan. Bahwa kualitas produk akan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen. Sehingga penerapan kualitas produk yang baik pada 

perusahaan Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan harus ditingkatkan agar 

loyalitas konsumen meningkat. 

Hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa kualitas produk 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, sama dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen, penelitian tersebut dilakukan oleh 

Mochamad Yunus (2015), dan Yuni Ika Rtnaningtyas (2017). Selain itu 

penelitian ini berbeda dengan penelitian Lailatul Mubarokah (2013), 

yang menyatakan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Uji Hipotesis 2 (Pengaruh Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen) 

Berdasarkan analisis uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa, nilai |thitung| > ttabel atau 6,974 > 1,984. Selain itu nilai signifikansi 

dari X2 (pelayanan) terhadap Y (loyalitas konsumen) adalah 0,000.  

Sehingga dapat diartikan bahwa dalam analisis ini terima H2 artinya 

                                                           
15

 Lupiyoadi Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek (Jakarta: Salemba 

Empat, 2001), 158.  
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variabel pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada Tahu 

Tuna “Dewa Ruci” Pacitan. 

Menurut Fandy Tjiptono pelayanan adalah kegiatan yang 

dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli 

produknya.
16

 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/pelanggan. 

Berdasarkan pendapat di atas jelas disebutkan bahwa ciri pokok 

pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 

upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh 

perusahaan penyelenggara pelayanan. Jadi, pelayanan merupakan 

serangkaian aktivitas yang tidak dapat diraba dan terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara pemberi pelayanan dan yang diberi pelayanan. 

Selain definisi pelayanan di atas Kotler pun ikut mendefinisikan 

pelayanan sebagai berikut; “Pelayanan adalah setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 

fisik”. Definisi pelayanan menurut Kotler jelas bahwa pelayanan adalah 

suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan menguntungkan 

dan menawarkan suatu kepuasan meskipun hasilnya secara fisik tidak 

                                                           
16

  Fandy Tjiptono, Manajemen Jas, 94.  
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terikat kepada produk. Menurut Kasmir, pelayanan merupakan rasa yang 

menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai keramahan dan 

kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mereka.
17

 

Pada perusahaan Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan, pelayanan 

yang diberikan kepada konsumen sudah baik. Hal ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan bahwa tingkat signifikansi pada variabel X2 

terhadap Y adalah 0,000, yang artinya pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen. Selain itu nilai thitung pada variabel pelayanan adalah 

positif, artinya pelayanan memiliki pengaruh yang positif atau searah 

terhadap loyalitas konsumen, sehingga ketika pelayanan dilakukan 

dengan tidak baik, maka loyalitas konsumen akan menurun. 

Menurut Lumpiyoadi, faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen salah satunya adalah kualitas pelayanan. Terkait seberapa kuat 

perusahaan dalam menerapkan kualitas pelayanan. Jika perusahaan 

mempunyai komitmen dalam mempertahankan loyalitas konsumen maka 

harus mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen, salah satunya adalah kualitas pelayanan.
18

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa teori tersebut adalah terbukti pada perusahaan Tahu Tuna “Dewa 

Ruci” Pacitan. Bahwa kualitas pelayanan akan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen. Sehingga penerapan kualitas pelayanan yang baik 

                                                           
17

  Kasmir, Etika Customer Service (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 15.   
18

 Lupiyoadi Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktek (Jakarta: Salemba 

Empat, 2001), 158.  
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pada perusahaan Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan harus ditingkatkan 

agar loyalitas konsumen meningkat. 

Hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, sama dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen, penelitian tersebut dilakukan oleh Yuni Ika 

Ratnaningtyas (2017), dan Lailatul Mubarokah (2013).  

3. Uji Hipotesis 3 (Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan terhadap 

Loyalitas Konsumen)  

Berdasarkan analisis uji F yang telah dilakukan diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000, selain itu nilai Fhitung > Ftabel yaitu 54,390 > 

3,09. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam analisis tersebut terima 

H3, artinya kualitas produk dan pelayanan berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa 

Ruci” Pacitan. Selain itu diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 

0,529 atau 52,9%. Artinya kualitas produk dan pelayanan (variabel 

independen) mampu menjelaskan variabel loyalitas konsumen (variabel 

dependen) sebesar 52,9%, sedangkan 47,1% diterangkan oleh variabel 

lain. Variabel yang paling besar berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen adalah variabel pelayanan, karena variabel pelayanan 

memiliki niai thitung lebih besar dari pada variabel kualitas produk. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa kualitas produk dan pelayanan berpengaruh 
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secara simultan terhadap loyalitas konsumen, penelitian tersebut 

dilakukan oleh Yuni Ika Ratnaningtyas (2017), dan Lailatul Mubarokah 

(2013). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa, kualitas produk berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan, pada 

penelitian ini H1 diterima. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai uji t. 

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, pada variabel X1 (kualitas 

produk) terhadap Y (loyalitas konsumen) diperoleh nilai |thitung| > ttabel atau 

3,295 > 1,984. Selain itu diketahui bahwa nilai signifikansi dari X1 

terhadap Y adalah 0,001.  

2. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa, pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan, pada 

penelitian ini H2 diterima. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai analisis uji 

t. Berdasarkan analisis uji t yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa, 

nilai |thitung| > ttabel atau 6,974 > 1,984. Selain itu nilai signifikansi dari X2 

(pelayanan) terhadap Y (loyalitas konsumen) adalah 0,000.  

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

secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen pada Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan, pada penelitian ini H3 

diterima. Hasil ini diperoleh melalui nilai uji F. Berdasarkan uji F yang 
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telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, selain itu nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 54,390 > 3,09. 

B. Saran 

1. Hasil analisis menunujukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 

variabel kualitas produk dan pelayanan terhadap loyalitas konsumen, 

maka pihak UD. Widagdo Rahayu atau Tahu Tuna “Dewa Ruci” Pacitan 

harus dapat mempertahankan agar konsumen menjadi semakin loyal 

dengan cara mempertahankan kualitas produk dan pelayanannya serta 

membuat inovasi baru produk tahu tuna sehingga konsumen akan tetap 

loyal dan tidak akan beralih ke produk tahu tuna yang lain.  

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah variabel yang 

akan diteliti misalnya menambahkan variabel harga agar hasil yang 

didapat lebih akurat dan bervariasi. 

3. Untuk penelitian selanjutnya dalam pembuatan kuesioner sebaiknya 

menggunakan pertanyaan yang lebih mudah dan cepat dipahami  sehingga 

responden tidak ragu dalam menentukan pilihan jawaban. 
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