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ABSTRAK 

Dyas Usmul Fauzi, 2019. Pengaruh Promosi Dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Olivia Laundry (Studi Kasus Pada Pelanggan Olivia Laundry  

Ds. Keniten, Kab. Ponorogo. Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN 

Ponorogo. Progam Sarjana S-1. Pembimbing Ruliq Suryaningsih, M.Pd. 

Kata Kunci: Promosi, Lokasi, dan Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut dan semakin merasa 

puas. Dalam proses kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya promosi dan lokasi. Promosi merupakan usaha pemasaran yang 

memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Lokasi adalah tempat yang 

dipandang strategis untuk usaha yang ditinjau dari jarak, dan tingkat kemudahan 

transportasi. Dalam hal promosi pihak Olivia Laundry sudah memberikan promosi 

yang baik dan modern, selain itu dalam pemilihan lokasi sudah strategis dan 

mudah dijangkau. Namun meskipun demikian pelanggan Olivia Laundry 

mengalami penurunan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah promosi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada jasa Olivia Laundry 

Ponorogo?, (2) Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada jasa Olivia Laundry Ponorogo?, (3) Apakah promosi dan lokasi 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada jasa Olivia 

Laundry Ponorogo? 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh promosi dan lokasi 

terhadap kepuasan pelanggan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

metode kuantitatif. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner.pada 

variabel bebas yaitu promosi dan lokasi dan variabel terikat yaitu kepuasan 

pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo. Metode pegolahan data yang 

digunakan peneliti adalah analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 97 responden.  Metode pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode sampling aksidental.  

Data yang diperoleh merupakan data primer yang merupakan hasil dari 

jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel promosi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan, variabel lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan, dan variabel promosi dan lokasi dengan signifikan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap variabel kepuasan pelanggan. Hasil R 

square ditemukan bahwa pengaruh promosi dan lokasi terhadap kepuasan 

pelanggan dapat dijelaskan sebesar 29,5%, sedangkan sisanya 70,5% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini lingkungan usaha pada bidang jasa dari waktu ke waktu 

mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga diperlukan adanya 

sistem manajemen yang efektif serta efisien agar apa yang dihasilkan sesuai 

dengan target yang diinginkan. Padatnya aktivitas saat ini mengakibatkan 

masyarakat mencari suatu cara agar segala  diperlukan dalam mengelola dan 

memanajemen semua aktivitas rumah tangga sehingga membuat masyarakat 

ingin segala sesuatunya serba praktis. Pada saat ini banyak beragam usaha pada 

bidang jasa di kalangan masyarakat seperti jasa pengiriman barang, jasa les 

privat, jasa photocopy, jasa laundry kiloan, jasa desain grafis, dll. Dengan 

banyaknya pendirian usaha jasa diharapkan mampu meningkatkan 

perekonomian Indonesia. 

Kepuasan adalah perasaan senang dan kekecewaan seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dipikirkan terhadap kinerja (atau 

hasil) yang diharapkan. Sedangkan kepuasan pelanggan adalah perasaan 

sennag atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. 1 Jadi kepuasan merupakan fungsi 

dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah 

harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan maka 

 
1 Philip Kothler, Manajemen Pemasaran Edisi 11, (Jakarta: PT Indeks , 2006), 177   



 

pelanggan puas. Dan apabila kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan 

merasa sangat puas. 

Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci dalam menciptakan 

keberhasilan dari suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep 

sentral dalam teori praktik pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan 

esensial bagi aktivitas bisnis. kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan 

dimana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi 

yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang 

berlanjut. Semakin terpenuhinya harapan-harapan dari konsumen tentu 

konsumen akan semakin merasa puas. Sebuah usaha harus mempunyai strategi-

strategi dalam meningkatkan sebuah usahanya, agar konsumen dapat 

dipertahankan keberadaannya atau lebih ditingkatkan lagi jumlahnya. Apabila 

konsumen merasa puas, maka ia akan melakukan pembelian secara berulang-

ulang. 

Dalam konteks teori perilaku konsumen, kepuasan dari konsumen dapat 

dinilai dari perspektif pengalaman konsumen yaitu setelah mengkonsumsi atau 

menggunakan suatu produk ataupun jasa. Sehingga kepuasan dapat diartikan 

sebagai hasil dari penilaian (persepsi) dari konsumen yang menyatakan bahwa 

produk atau pelayanan yang diberikan telah memberikan tingkat kenikmatan 

yang didapatkan lebih atau kurang. Tingkat kenikmatan yang dimaksud disini 

yaitu mengenai kesesuaian antara apa yang dirasakan konsumen dari 

pengalaman konsumsinya dengan apa yang diharapkannya. Dengan begitu, 

bisa terjadi secara aktual suatu produk atau jasa mempunyai potensi untuk 



 

memenuhi harapan atau keinginan pelanggan tetapi ternyata hasil dari persepsi 

pelanggan tidak sama dengan apa yang diinginkan produsen. Ini bisa terjadi 

karena adanya gap antara apa yangdipersepsikan oleh pelanggan. Menurut 

Fandy Tjiptono dan Gregous Candra faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan yaitu produk, harga, lokasi, promosi, pelayanan, fasilitas, 

suasana.2 

 Banyak hal yang dapat mempengaruhi maju mundurnya suatu usaha jasa, 

salah satunya yaitu bagaimana suatu usaha tersebut dapat memenuhi keinginan 

dari konsumen. Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan 

keunggulan kompetitif mengharuskan melakukan perubahan dalam hal 

promosi. Promosi adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki progam pemasaran yang 

digunakan untuk melayani pasar dan sasaran tersebut.3 Promosi yang dilakukan 

oleh sebuah perusahaan akan menciptakan suatu penilaian tersendiri pada 

pikiran konsumen sehingga penilaian konsumen terhadap promosi produk atau 

jasa secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan image terhadap 

suatu produk atau jasa.  

Kothler juga menjelaskan bahwa aktivitas promosi merupakan usaha 

pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk 

mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Seluruh 

kegiatan promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian, tetapi 

 
2 Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer, ( :CV 

Alfabet, 2017), 196 
3Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001), 150  



 

tujuan promosi yang utama adalah memberitahukan, membujuk dan 

mengingatkan kembali konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Menurut 

Buchori Alma dalam buku Ratih Hurriyati menyatakan bahwa promosi 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pemasaran. Betapapun 

berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka tidak akan 

pernah membelinya.4 

 Dalam proses penyampaian informasi kepada para pelanggan, promosi 

yang baik dan jelas dalam setiap informasinya dapat membuat para pelanggan 

memiliki rasa puas dengan informasi yang didapatkan.5 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik promosi yang dilalukan suatu perusahaan, 

maka pelanggan akan merasa semakin puas. Seperti yang ada dalam usaha 

Olivia Laundry, pihak laundry telah melakukan promosi dengan baik dan tepat. 

Adapun promosi yang dilakukan oleh pihak laundry menggunakan media 

sosial seperti facebook dan whatsapp, dan melalui media cetak dengan 

membuat banner yang diletakkan di depan tempat laundry dan di pinggir jalan 

yang merupakan jalan besar yang menghubungkan antara kota Madiun dan 

Ponorogo. 

Lokasi juga menjadi salah satu faktor kepuasan dari pelanggan. 

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa juga harus pandai dalam memilih 

lokasi sebagai tempat perusahaan tersebut melakukan seluruh kegiatannya, 

 
4Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dn Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

57   
5  I Gusti, “Pengaruh Harga, Promosi, dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada 

Gober Gadget Pocanan In kediri”, Simki-Economic Vo.l.01 No.10, (2017), 4 



 

karena dengan lokasi yang strategis dan nyaman akan lebih menguntungkan 

perusahaan. Lokasi adalah tempat yang dipandang strategis untuk untuk usaha 

yang ditinjau dari jarak, dan tingkat kemudahan transportasi.6 Lokasi yang baik 

menjamin tersedianya akses yang cepat, dapat menarik jumlah konsumen yang 

besar dan cukup kuat untuk mengubah pola pembelian konsumen. Mood dan 

respon pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain dan tata 

letak fasilitas jasa. 7 Maka mood dan respon inilah yang nantinya bisa 

memunculkan kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Ketidakpuasan 

pelanggan merupakan ketidaksesuaian yang dirasakan dengan harapan 

sebelumnya. Pemilihan lokasi dinilai sangat penting untuk kelangsungan hidup 

sebuah usaha yang ada pada saat ini, karena lokasi yang strategis memudahkan 

konsumen untuk menjangkau tempat usaha tersebut. Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa lokasi mempengaruhi kepuasan konsumen.8 Dengan 

demikian semakin strategis lokasi maka semakin tinggi kepuasan pelanggan. 

Seperti Olivia Laundry,  lokasi yang digunakan untuk membuka usaha olivia 

laundry berada di tempat yang strategis karena pemukiman yang ramai yang 

dekat dekat jalan raya, sekolahan, pasar, dan perumahan. Serta memiliki 

halaman parkir yang cukup luas. 

Olivia Laundry berdiri sejak bulan Mei tahun 2016 merupakan salah satu 

jenis usaha bidang jasa yang dimiliki oleh Ibu Niken Susanti. Pada usaha ini 

 
6Basu Swashta dan Irawan, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Liberty, 2002), 24 
7 Fandy Tjiptono dan Gregous, Service, Quality and Satisfaction, (Yogyakarta: ANDI, 

2005), 219  
8 Anik Nur Hanifah, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Promosi, dan Lokasi 

Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada PT Maharani Tri Utama Mandiri Cabang 

Semarang),” Accounting Volume. 03, Nomor. 4, (2014), 5 



 

memyediakan beberapa layanan seperti cuci kering, cuci setrika (komplit), dan 

untuk setrika saja. Untuk jenis-jenis yang bisa di laundrykan di Olivia Laundry 

yaitu pakaian, karpet, selimut, dan Gorden. Untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan pihak perusahaan tentunya 

memerlukan strategi promosi dan lokasi yang tepat. Pihak olivia laundry telah  

memberikan sistem promosi yang baik agar masyarakat dapat mengetahui 

laundry tersebut  dengan melalui media sosial seperti facebook dan whatsapp, 

serta dalam media cetak pihak Olivia Laundry memasang banner di depan 

tempat usaha dan di pinggir jalan raya. Dan dari segi lokasi, pemilihan lokasi 

sudah sangat baik dan tepat karena berada di tempat yang strategis dengan 

tempat parkir yang cukup luas, berada di pinggir jalan raya yang 

menghubungkan Madiun dengan Ponorogo, disekitar pemukiman yang ramai 

karena dekat dengan perumahan dan sekolahan. 

Tabel 1.1 Jumlah Konsumen Olivia Laundry 

 

Sumber: Olivia Laundry 

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan yang 

datang ke Olivia Laundry mengalami penurunan pada tahun 2018. Hal ini 

menandakan bahwa ada penurunan pengguna jasa Olivia Laundry, dapat dilihat 
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bahwa mengalami naik turun dari bulan Mei 2016 hingga Desember 2018. 

Namun berdasarkan data diatas jumlah konsumen mengalami penurunan pada 

tahun 2018. Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa tidak setiap kejadian 

empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya 

research gap dalam penelitian-penelitian terdahulu dan pada usaha Olivia 

Laundry promosi dan lokasi sudah baik dan tepat, namun pelanggan menurun 

pada tahun 2018. 

Permasalahan yang menyebabkan menurunnya jumlah pelanggan yaitu 

kebijakan promosi, lokasi, dan fasilitas pendukung yang dimana kemungkinan 

terjadi karena adanya pesaing. Terlihat dari semakin banyaknya pendirian-

pendirian usaha laundry yang memiliki konsep sejenis ataupun berbeda di 

Ponorogo, seperti Juragan Laundry, Sri Rejeki Laundry, Pas Laundry, 

Sukowati Laundry, dan lain-lain. Dalam menghadapi situasi seperti ini, pihak 

Olivia Laundry harus menerapkan strategi yang jitu agar pelanggan selalu terus 

menggunakan jasa Laundry yang dimilikinya dengan tujuan utama 

keberhasilannya adalah pelanggan merasa mendapatkan kepuasan. 

Pada studi pendahuluan, penulis sebelumnya melakukan wawancara 

secara langsung dengan beberapa pelanggan untuk menanyakan promosi dan 

lokasi pada Olivia Laundry Keniten, Ponorogo. Pelanggan dari Olivia Laundry 

yang bernama Ibu Suryani mengatakan kepada peneliti promosi yang ada di 

Olivia Laundry sudah baik akan tetapi dalam hal mempublikasikan kepada 

masyarakat khususnya dalam hal periklanan kurang memuaskan dibandingan 

dengan laundry yang lainnya, misalnya promosi pada grup lingkungan sekitar, 



 

penjelasan mengenai jenis laundry apa saja yang disedikan di laundry tersebut, 

sehingga masyarakat kurang mengerti apa saja fasilitas jasa yang disediaka 

oleh Olivia Laundry.9 Menurut pendapat Ibu Siti Rukhoyah, salah satu 

pelanggan Olivia Laundry mengatakan bahwa: “kalau dilihat dari promosi, 

menurut saya pihak Olivia Laundry sudah memberikan promosi gratis antar 

jemput laundryan untuk wilayah kota, tapi karena laundry lain mempromosikan 

laundry 5 kg gratis 1kg jadi mungkin hal tersebut yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan menurun.10 

Salah satu laundry yang berada di Ponorogo yaitu Laundry Olivia di Jln 

Soekarno Hatta No. 73 berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

konsumennya. Oleh karena itu Olivia Laundry perlu memastikan apakah 

promosi dan lokasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan keinginan 

pelanggan atau belum, agar tercipta kepuasan pelanggan. Berdasarkan hal 

tersebut maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh 

Promosi dan Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan Olivia Laundry (Studi 

Kasus pada Pelanggan Olivia Laundry Ds. Keniten, Kab. Ponorogo)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang peramasalahan diatas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

jasa Olivia Laundry Ponorogo? 

 
9Suryani, Hasil Wawancara, 14 Juli 2019  
10Siti Rukhoyah, Hasil Wawancara, 17 Juli 2019  



 

2. Apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kepuasan 

pelanggan pada jasa Olivia Laundry Ponorogo? 

3. Apakah promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dilakukannnya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada jasa Olivia Laundry Ponorogo 

2. Untuk mengetahui apakah lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kepuasan pelanggan pada jasa Olivia Laundry Ponorogo 

3. Untuk mengetahui apakah promosi dan lokasi berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas manfaat yang hendak dicapai dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi pembaca terutama tentang pengaruh promosi dan 

lokasi terhadap kepuasan pelanggan  

b) Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan 

referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan, 

baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan 



 

2. Manfaat praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Olivia 

Laundry dalam mengetahui pengaruh promosi dan lokasi terhadap 

kepuasan pelanggan sehingga dapat digunakan sebagai strategi 

pemasaran dimasa mendatang 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan, khususnya pada usaha jasa Olivia Laundry  terkait dengan 

kepuasan pelanggan 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan 

bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka, skripsi ini disusun 

dengan sistematika sebagi berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN. 

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, 

rumusan masalah,tujuan   Penelitian,  Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematikapenulisan. 

BAB II :TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIRDAN HIPOTESIS. 

 Bab ini berisikan landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka, pemikiran, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN. 

Bab ini berisikanrancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi perasional, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode pengolahan data. 



 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan dimana peneliti akan 

menganalisis dan mengolah data yang telah di 

terima yang meliputi hasil pengujian instrumen 

(validitas dan reliabilitas), hasil pengujian 

deskripsi, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V : PENUTUP. 

 Bab ini merupakan bab penutup yang akan 

menguraikan tentang  

kesimpulan, serta saran yang diberikan dengan 

peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN  

  HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan  

Kebutuhan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan 

produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat 

kesenangan pelanggan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

konsumsi pelanggan. Menurut Tjiptono kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidak sesuaian 

(discinfirmation) yang dirasakan bahwa pada persaingan yang semakin 

ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan 

setiap badan usaha harus menempati orientasi pada kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan 

usaha yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam 

pernyataan misi, iklan.11 

Menurut pendapat dari Kothler Kepuasan merupakan  tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja  (atau hasil) yang 

dia rasakan dibandingkan dengan harapannya.12 Tse dan Wilton dalam 

 
11 Fandy Tjiptono, Total Quality Service, (Yogyakarta: Gramedia, 1997), 24  

 12Philip Kothler, Manajemen Pemasaran di Indonesia,(Jakarta: Salemba Empat, 2000) 52  



 

Rambat Lupiyoadi mengatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual produk yang dirasakan setelah dipakai. Pihak pemilik 

perusahaan dapat mengetahui mengenai kepuasan dari pelanggannnya 

melalui umpan balik yang diberikan oleh pelanggan kepada tempat 

usaha  pemberi layanan tersebut sehingga dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan dan peningkatan dari kepuasan pelanggan. 

Sedangkan menurut Wilkie Fandy Tjiptono mendefinisikan 

mengenai kepuasan pelanggan yaitu sebagai tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsusi suatu produk maupun jasa.13 

Tanggapan mengenai emosional bisa berupa perasaan dari pelanggan 

yang dirasakan ketika sesuatu keinginan yang diharapkan tercapai. 

Masyarakat yang secara terus menerus dan berulang kali datang ke 

suatu tempat yang sama tanpa mengutarakan sebuah keluhan untuk 

menggunakan produk atau jasa dapat dikatakan bahwa mereka merasa 

puasa dengan produk atau jasa yang diberikan oleh usaha tersebut. 

Berdasarkan dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa definisi dari kepuasan pelanggan yaitu suatu evaluasi dari hasil 

yang didapatkan oleh masyarakan dari pelayanan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan atau istansi serta pengalaman pemakaian produk atau 

jasa. Apabila hasil yang didapatkan oleh konsumen atau pelanggan 

 
 13Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa…., 354  



 

dibawah harapan maka konsumen atau pelanggan akan merasa kecewa 

merasa tidak puas dan kurang puas namun sebaliknya apabila 

didapatkan sesuai dengan harapan maka konsumen atau pelanggan akan 

puas.   

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Handi Irawan menyatakan terdapat lima faktor utama  

yang mempengaruhi  dari kepuasan pelanggan, yaitu:14 

1) Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas jika setelah membeli dan 

menggunakan produk tersebut kualitas produknya baik. Terdapat 

enam dimensi yang global dari kualitas produk yaiti performance, 

durability, feature, reliability, consistency dan design 

2) Harga 

Bagi pelanggan biasanya harga murah adalah sumer kepuasan yang 

penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang 

tinggi. 

3) Service quality 

Hal ini ditentukan dengan tiga hal yaitu sistem, teknologi, dan 

manusia. dan faktor manusialah yang memegang kontribusi paling 

besar. 

 

 

 
14Handy Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 

2002), 40  



 

4) Emotional factor 

Komponen ini berlaku untuk produk-produk yang berhubungan 

dengan gaya hidup seperti mobil, pakaian, kosmetik, dan 

sebagainya. Merupakan rasa bangga , percaya diri yang mendasari 

kepuasan pelanggan 

5) Biaya dan kemudahan mendapatkan produk 

Faktor biaya murah, nyaman dan efisien untuk mendapatkan 

produk atau jasa maka  akan membuat pelanggan semakin puas. 

Kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Candra adalah:15 

1) Produk (Product) 

Yaitu produk yang hendak ditawarkan, yang snagat penting disini 

adalah kualitas dari produk sendiri. Konsumen tidak hanya 

membeli fisik dari produk tetapi juga manfaat dan nilai dari produk 

2) Harga (Price) 

Yaitu bagaimana penetapan harga yang dipakai untuk suatu 

produk. 

3) Promosi (Promotion) 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi yang dibuat untuk 

menggerakkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. 

 
15Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer, (CV 

Alfabet, 2017), 209  



 

4) Lokasi (Lokasi) 

Lokasi yaitu tempat untuk melaksanakan suatu usaha dan 

merupakan faktor krusial berhasil atau tidaknya sebuah usaha 

5) Service (Pelayanan) 

Yaitu bagaimana  tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada 

konsumen, dimana hal ini ditunjukkan untuk mencapai kepuasan 

pelanggan 

6) Fasilitas (Amenities) 

Fasilitas merupakan bagian dari atribut perusahaan yang berupa 

perantara guna mendukung kelancaran operasional perusahaan 

yang berhubungan deengan pelanggan 

7) Suasana (Atmosphere) 

Suasana merupakan faktor pendukung, karena apabila perusahaan 

mengesankan maka konsumen mendapatkan kepuasan tersendiri. 

Perusahaan harus mengetahui bobot dari masing-masing 

faktor tersebut dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Dari 

penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor 

dari kepuasan pelanggan adalah kualitas produk,kualitas 

pelayanan, harga, biaya,  Service quality, Emotional factor, 

kemudahan mendapatkan produk, promosi (Promotion), lokasi 

(Lokasi), fasilitas (Amenities), suasana (Atmosphere). Dengan hasil 

produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan 



 

akan mempunyai peluang untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

yang tinggi. 

c. Indikator Kepuasan Pelanggan  

Hawkins dan Lonney dikutip dalam Tjiptono menyatakan bahwa:16 

1) Kesesuaian harapan 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang 

diharapkan oleh konsumen dengan dirasakan oleh konsumen, 

meliputi: 

a) Produk yang di peroleh sesuai atau melebihi dengan yang 

diharapkan 

b) Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau melebihi 

dengan yang diharapkan 

c) Fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi dengan 

yang diharapkan 

2) Minat berkunjung kembali 

Merupakan kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali atau 

melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait, meliputi: 

a) Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan memuaskan 

b) Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat 

yang diperoleh setelah menggunakan produk 

 
16Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2008),  101 



 

c) Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang 

yang disediakan memadai 

3) Kesediaan merekomendasikan 

Merupakan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan produk 

yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga, meliputi: 

a) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan  

b) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena fasilitas penunjang yang disediakan memadai 

c) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat setelah 

mengkonsumsi sebuah produk jasa. 

2. Promosi 

Promosi dalam bentuk apapun merupakan suatu usaha untuk 

mempengaruhi pihak lain, promosi adalah salah satu bauran pemasaran 

sebuah perusahaan.  

a. Pengertian Promosi 

Menurut Kinear dan Kennet mendefinisikan promosi sebagai 

sebuah mekanisme komunikasi pemasaran, pertukaran informasi antara 

pembeli dan penjual. Promosi berperan menginformasikan (to inform), 

membujuk (to persuade), dan mengingatkan (to remind) konsumen agar 

menanggapi (respond) produk atau jasa yang ditawarkan. Tanggapan 



 

yang diinginkan dapat berbagai bentuk, dari kesadaran (awareness) 

akan keberadaan produk atau jasa sampai pembelian yang sebenarnya.17 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran 

yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 

komunikasi antara perusahaan dan konsumen dalam kegiatan pemblian 

atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal 

ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi.18 

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono promosi adalah bentuk 

komunikasi pemasran yang artinya yaitu sebuah aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk dan 

atau mengingatkan pasar sasarn atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan 

oleh perusahaan yang bersangkutan.19 

b. Tujuan Promosi 

Menurut Rangkuti perusahaan melakukan kegiatan promosi dengan 

tujuan utamanya untuk mencari laba, sedangkan menurut Fandi 

Tjiptono tujuan dari promosi adalah menginformasikan, memengaruhi 

dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan 

 
17Ari S, dkk, Prinsip- Prinsip Pemasaran (Pengenalan Plus Tren Terkini tentang 

Pemasaran Global, Pemasaran Jasa, Green Marketing, Entrepreneural Marketing dan E- 

Marketing), (Yogyakarta: ANDI, 2015), 223   
18Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran: Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), 178 
19Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Edisi kedua), (Yogyakarta: Andy, 2001), 219  



 

bauran pemasaran. Secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut:20 

1) Menginformasikan (Informing) 

Promosi yang informatif berusaha mengubah kebutuhan yang sudah 

ada menjadi keinginan atau memberi stimulasi minat  pada sebuah 

produk baru. Karena setiap orang tidak akan membeli sebuah produk 

atau jasa sebelum diketahui maksud dan keuntungannya bagi 

mereka.  

2) Membujuk (Persuading) 

Persuasi  biasanya menjadi tujuan dari promosi utama bila produk 

masuk tahap pertumbuhan darui daur produknya. Target pasar 

mempunyai kesadaran atau pengetahuan akan produk tersebut 

mengenai cara memenuhi keinginannya. Dengan demikian tugas 

promosi  berubah dari menginformasikan menjadi membujuk 

konsumen untuk membeli produk merek tertentu  bukan membeli 

produk pesaing. Pada saat itu promosi  menekankan keunggulan 

tentang promosi tersebut. Hal tersebut dilakukan secara baik dengan 

memebuhi kebutuhan emosional konsumen seperti kecintaan 

terhadap produk, harga diri, dan kepuasan egonya.  

3) Mengingatkan (Persuading) 

Tujuannya yaitu untuk mengingatkan kembali keberadaan produk 

tersebut ditengah pasar. 

 
20Ari S, dkk, Prinsip- Prinsip……., 225 



 

c.  Indikator Promosi 

Indikator dari promosi dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mengetahui apakah pesan yang disampaikanoleh perusahaan sampai 

kepada pihak konsumen yang dituju. Menurut Kothler terdapat lima 

jenis kegiatan dari promosi  antara lain:21 

1) Periklanan (Adversiting) 

Yaitu segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk 

melakukan presentasi dan promosi non pribadi dalam bentuk 

gagasan, barang, atau jasa 

2) Promosi Penjualan 

Yaitu intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau 

penjualan suatu produk 

3) Personal Selling 

Yaitu presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam 

rangka mensukseskan penjualan  dan membangun hubungan 

dengan pelangan  

4) Publisitas 

Yaitu membangun hubungan baik dengan publik terkait untuk 

memperoleh dukungan, membangun citra perusahaan yang baik 

dan menangani atau menyingkirkan gosip, cerita, dan peristiwa 

yang dapat merugikan 

5) Pemasaran Langsung  dan interaktif (Direct Marketing) 

 
21Philip Kotler, Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis, Perencanaan, 

Implementasi, dan Pengendalian, (Jakarta: Salemba Ampat, 2001),   



 

Yaitu komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara 

khusus untuk memperoleh tanggapan langsung 

d. Keterkaitan antara Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari 

penjual kepada pembeli atau pihak lain dalam saluran untuk 

memengaruhi sikap dan perilaku.22 Promosi dangat penting dalam 

kegiatan pemasaran, tanpa promosi keberadaan produk mungkin kurang 

mendapat perhatian dari konsumen. Pelanggan yang tidak mengetahui 

suatu produk akan memperkecil atau meniadakan kemungkinan untuk 

menjadi pelanggan yang loyal dan setia.  

Khan menjelaskan bahwa promosi sebagai bentuk yang berbeda 

dari kegiatan untuk menarik dan mendapatkan perhatian pelanggan 

untuk membeli produk atau jasa melalui personal selling, hubungan 

masyarakat, promosi penjualan dan iklan. Promosi produk atau jasa 

membantu dalam cara terbaikuntuk membangun hubungan dengan 

pelanggan, karena semua orang mencari kesepakatan terbaik yang 

cocok untk mereka. Hasil penelitian Khan et., memberikan hasil bahwa 

terdapat pengaruh positif antara promosi terhadap kepuasan pelanggan. 

Sehingga semakin tinggi promosi diharapkan memberi dampak positif 

pada kepuasan pelanggan.23  

 

 

 
22 Jerome, (1993),294  
23 Shahzad Khan, dkk, “Determinants Of Customer Satisfaction in Fast Food Industry”, 

International Journal Of Management and Strategy”, Vol.3, (2012), 20 



 

3. Lokasi 

a. Pengertian Lokasi 

Lokasi yaitu bagaimana sistem penghantaran yang akan diterapkan 

(cara penyampaian kepada konsumen dan letak lokasi yang strategis). 

Tempat merupakan bagian dari atribut suatu perusahaan lokasi 

perusahaan dan pelanggan. Lokasi adalah tempat untuk melakasanakan 

suatu usaha dan merupakan faktor krusial atau tidaknya sebuah usaha. 

Kothler dan Keller menyatakan bahwa lokasi  adalah setiap lapisan 

perantara pemasarannya akan melaksanakan semacam tugasdalam 

membawa produk dan kepemilikan lebih dekat kepada pembeli 

akhir.24Sedangkan menurut Lupiyoadi mendefinisikan lokasi 

merupakan tempat dimana perusahaan harus bermarkas melakukan 

operasi.25 

Alasan bagi keputusan pemilihan dari lokasi menjadi lebih penting 

untuk dipertimbangkan. Karena menurut Tjiptono lokasi akan sangat 

menentukan kesuksesan suatu jasa karena memiliki hubungan yang erat 

dengan pasar potensial yang akan dituju.26 Salah memilih lokasi 

perusahaan akan berakibat fatal bagi perusahaan. Mengingat, semakin 

banyak tempa usaha serupa yang didirikan sedangkan lokasi yang 

paling baik, sangatlah sulit untuk didapatkan. Menurut Ma’ruf suatu 

gerai yang memiliki lokasi tepat cenderung akan lebih sukses 

 
24Kothler dan Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: Erlangga, 2009), 17 
25Rambat Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa, (Jakarta: Salemba Empat, 2001),61 
26 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa, (Malang: Banyumedia Publishing, 1996), 45 



 

dibandingkan dengan suatu gerai lainnya yang berada pada lokasi yang 

kurng strategis, meskipun keduanya memiliki kesamaan atau serupa.27    

b. Indikator Lokasi 

Menurut Tjiptono dan Candra lokasi dapat didefinisikan sebagai 

tempat untuk melaksanakan kegiatan atau usaha sehari-hari. Indikator 

dari variabel lokasi adalah sebagai berikut:28: 

1) Akses yaitu lokasi yang dilalui mudah dijangkau sarana transportasi 

2) Visibilitas yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas 

dari jarak pandang normal 

3) Lalu lintas (traffic), menyangkut dua pertimbangan utama berikut: 

a) Banyaknya orang yang lalu-lalang bisa memberikan peluang 

besar terjadinya impulse buying, yaitu keputusan pembelian 

yang sering terjadi spontan atau tanpa perencanaan 

b) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga menjadi 

hambatan  

4) Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman 

5) Ekspansi yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan 

usaha di kemudian hari 

6) Lingkungan yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang 

ditawarkan 

 
27 Hendri Ma’ruf,Pemasaran Ritel, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 115  
28Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 57 



 

7) Kompetisi yaitu lokasi pesaing. Dalam menentukan lokasi sebuah 

usaha, perlu dipertimbangkan apakah dijalan atau daerah tersebut 

telah terdapat banyak usaha yang sejenis atau tidak 

8) Peraturan pemerintah yang berisi ketentuan untuk mengatur lokasi 

dari sebuah usaha-usaha tertentu, misalnya bengkel kendaraan 

bermotor dilarang berlokasi yang terlalu berdekatan dengan tempat 

ibadah 

c. Keterkaitan antara Lokasi terhadap Kepuasan Pelanggan 

Lokasi sangat berpengaruh kesuksesan sebuah bisnis. Pelanggan 

seallu mempertimbangkan untuk menginap dengan melihat faktor 

lokasi yang sesuai. Maka untuk itu para pelaku bisnis harus 

mempertimbangkan hal-hal strategis dalam penentuan lokasi. Menurut 

penelitian Bauner lokasi yang strategis berkaitan terhadap kepuasan 

pelalanggan.29 

Lokasi merupakan suatu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

karena dengan lokasi yang bagus akan mempermudah konsumen dalam 

menganalisa kebutuhan atau produk. Lokasi yang baik menjamin 

tersedianya akses yang cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen. 

Peter J.Paul berpendapat bahwa lokasi yang baik menjamin 

tersedianya akses yang cepat, dapat menarik sejumlah besar konsumen 

dan cukup kuat untuk mengubh pola berbelanja dan pembelian dan 

pembelian konsumen. Fandy Tjiptono mengatakan bahwa mood dan 

 
29 Baune r, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada Bengkel Caesar Semarang”, Jurnal Ekonomi,  Vol. 5, No. 3, (2005), 11 



 

respon pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh lokasi, desain, dan 

tata letak fasilitas jasa. Terdapat enam elemen evaluasi kepuasan 

konsumen menurut Suprapto, yaitu: 

1) Produk, yaitu bagaimana konsumen puas terhadap produk 

tersebut 

2) Sales, yaitu pelayanan penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan 

3) After Sales Service, yaitu pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen setelah terjadi transaksi jual beli. 

4) Location, yaitu lokasi penyaluran barang dan jasa yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen 

5) Culture, yaitu budaya atau tradisi konsumen yang dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen akan nilai suatu produk. 

6) Time, yaitu pengaruh waktu terhadap kualitas suatu barang 

atau jasa 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adytomo mengenai 

pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan di hotel Grasia 

Semarang, hasil penelitiannya menyatakan bahwa lokasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu merupakan telaah literatur atau kajian terhadap 

oenelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. 

Penelitian yang dilakukan bukan penelitian yang pertama namun sudah ada 



 

beberapa penelitian yang terkait dengan yang meneliti tentang promosi, lokasi, 

dan kepuasan pelanggan. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa penelitian 

sejenis yang telah dilakukan beserta perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

Puteri Andira (2018) berjudul “Pengaruh promosi, pelayanan dan lokasi 

terhadap kepuasan pelanggan pada Khalifah Hotel Syariah Palembang” dengan 

hasil menyatakan bahwa secara parsial variabel promosi, pelayanan, dan lokasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan secara 

simultan promosi, pelayanan, dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan.Perbedaan dengan penelitian Puteri, pada 

penelitian ini tidak menggunakan variabel pelayanan dan tempat penelitian 

berbeda. 

Hildha Aprilia Pratiwi (2018) berjudul “Pengaruh kualitas pelayanan, 

harga, dan promosi terhadap kepuasan pelanggan traveloka di Yogyakarta” 

dengan hasil menyatakan bahwa pelayanan, harga, dan promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hildha yaitu  jumah variabel penelitian, subyek 

dan tempat penelitian. 

Lina Sari Situmeang (2017) berjudul “Pengaruh kualitas pelayanan, 

harga, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan  istana hot 

plate Medan” dengan hasil menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada variabel kualitas pelayanan dan harga sedangkan pada variabel 

lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaan 



 

penelitian ini dengan penelitian  Lina  terletak pada  jumah variabel penelitian, 

subyek dan tempat penelitian. 

Ika Nur Rahmawati (2017) dengan judul “Pengaruh kualitas pelayanan, 

harga, Trend model, dan promosi busana syar’i terhadap kepuasan konsumen 

(studi kasus mahasiswi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)” dengan hasil bahwa kualitas 

pelayanan, harga, Trend model, dan promosi berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ika 

terletak pada jumlah variabel, obyek yang diteliti,  dan tempat penelitian. 

Dendi Sumawan (2015) dengan judul “Analisis pengaruh promosi, harga, 

dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan (studi kasus pada soto kudus kauman, 

Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan)” dengan hasil menyatakan bahwa 

variabel promosi, harga, dan lokasi secara parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian  Lina  terletak pada  jumah variabel penelitian, subyek dan tempat 

penelitian. 

Rahayu Suciana Putri (2013) dengan judul “Analisis pengaruh harga dan 

lokasi terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja (Studi kasus pada 

pelanggan Gelael Supermarket Ciputra Semarang)” dengan menyatakan bahwa 

harga dan lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan melalui uji F dan uji t. Perbedaan penelitian dengan Rahayu yaitu 

dari variabel yang digunakan hanya lokasi dan kepuasan pelanggan, tempat 

penelitian. 



 

Anggun Dwi Priyono (2011) dengan judul “Pengaruh promosi dan 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung melalui keputusan 

pengunjung sebagai variabel intervening pada objek wisata museum sangiran 

kabupaten Sragen” dengan menyatakan bahwa promosi dan kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, promosi dan 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengunjung, sedangkan promosi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh 

secara langsung/signifikan terhadap kepuasan pengunjung melalui keputusan 

pengunjung sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian ini dengan 

Anggun yaitu dari variabel yang digunakan hanya promosi dan kepuasan 

pelanggan tempat penelitian. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran diturunkan dari suatu teori yang relevan dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan, kerangka ini dibuat dalam bagan  alur 

yang saling berhubungan. Sehingga alur berfikir dalam penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan dan sisiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan.Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep promosi, 

konsep lokasi, konsep kepuasan pelanggan.  

Gambar2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Promosi (X1) 

 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

 

Lokasi (X2) 

 



 

 Keterangan: 

 : Pengaruh secara parsial (sendiri-sendiri; X1 terhadap Y dan 

X2 terhadap Y) 

 : Pengaruh secara simultan (bersama-sama; X1 dan X2 terhadap 

Y) 

 Bagan kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa promosi, lokasi 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo, 

baik secara parsial (sendiri-sendiri) dan secara simultan (bersama-sama) 

D. Hipotesis 

 Berdasarkan dari kerangka pemikiran yang ada diatas maka dapat ditarik 

hipotesis sementara sebagai berikut: 

H0 : Promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 

H1 :Promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 

H0 : Lokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 

H2 : Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 

H0 : Promosi dan Lokasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 



 

H3 : Promosi dan Lokasi berpengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan pelanggan pada Olivia Laundry Ponorogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Olivia Laundry Keniten Ponorogo, yang 

beralamatkan di Jln Soekarno Hatta No. 73 Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. 

Ponorogo. Obyek penelitian ini dilakukan pada konsumen Olivia Laundry. 

Perusahaan tersebut merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang jasa 

pencucian pakaian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang 

berbentuk numerik atau angka. Kemudian data yang berupa angka tersebut 

akan dianalisis  dengan menggunakan analisis yang bersifat pengujian supaya 

dapat diperoleh informasi yang bersifat ilmiah dari angka-angka tersebut. 

Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Penelitian yang digunakan 

menggunakan model penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat sebab 

akibat.30 

 
30Sofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 11  



 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dikarenakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari promosi dan lokasi 

terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry Ponorogo. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.Variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Variabel independen (variabel bebas) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat).31 Variabel 

bebas (X) dalam penelitian ini ada dua, yakni: 

X1 : Promosi 

X2 : Lokasi 

B. Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akiibat, karena adanya variabel bebas.32 Variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah: 

Y :  Kepuasan Pelanggan 

 
31Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 61  
32 Ibid.  



 

Definisi operasional merupakanp penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur  (mengoprasionalkan) 

construct menjadi variable penelitian yang dapat dituju.33 Tabel yang 

menjelasakan mengenai devinisi operasional dalam penelitian ini, dijelaskan 

pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Ukuran Sumber 

Promosi 

(X1) 

Merupakan 

aktivitas 

marketing untuk 

mengkomunikas

ikan informasi 

tentang 

perusahaan dan 

produknya 

kepada 

konsumen, 

sehingga 

menciptakan 

permintaaan. 

1.Periklanan 

(Adversiting) 

Setiap bentuk 

presentasi dan 

promosi ide, 

barang atau jasa 

oleh sponsor 

tertentu 

Philip 

Kothler 

(2001) 

 

 

 

2.Promosi 

Penjualan 

Memberikan 

informasi yang 

dapat menarik 

perhatian 

konsumen agar 

tertarik untuk 

membeli produk 

3.Personal 

Selling 

Tenaga penjual 

dapat secara 

langsung 

menyesuaikan 

penawaran 

penjualan dengan 

kebutuhan dan 

perilaku masing-

masing calon 

pembeli 

4.Publisitas Kemampuan 

untuk 

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

Pelajar, 2017), 130  



 

menjangkau 

audiens yang 

cenderung 

menghindari 

wiraniaga atau 

iklan  

5.Pemasaran 

Langsung  

dan 

interaktif 

Komunikasi 

langsung dengan 

pelanggan 

Lokasi 

(X2) 

Merupakan 

setiap lapisan 

perantara 

pemasarannya 

akan 

melaksanakan 

semacam tugas 

dalam 

membawa 

produk dan 

kepemilikan 

lebih dekat 

kepada pembeli 

akhir 

1.Akses  Lokasi yang 

dilalui mudah 

dijangkau sarana 

transportasi 

Ratih 

Hurriyati 

(2015) 

2.Visibilitas Lokasi atau 

tempat yang dapat 

dilihat dengan 

jelas dari jarak 

pandang normal 

3.Lalu Lintas a) Banyaknya 

orang yang 

lalu-lalang 

b) Kepadatan dan 

kemacetan lalu 

lintas 

4.Fasilitas 

Perpakiran 

Tempat parkir 

yang luas, 

nyaman, dan 

aman 

5.Ekspansi Tersedianya 

tempat yang 

cukup luas untuk 

perluasan usaha 

dikemudian hari 

6.Lingkungan Daerah sekitar 

yang mendukung 

jasa yang 

ditawarkan 

7.Kompetisi Lokasi pesaing 

8.Peraturan  

Pemerintah 

Ketentuan untuk 

mengatur lokasi 



 

dari sebuah 

usaha-usaha 

tertentu 

Kepuasa

n 

Pelangga

n (Y) 

Merupakan 

perasaan 

seseorag setelah 

membandingkan 

kinerja (hasil) 

yang dia rasakan 

dibandingkan 

dengan 

harapannya 

1.Kesesuaian 

Harapan 

a) Produk yang 

diperoleh sesuai 

atau melebihi 

dengan yang 

diharapka 

b) Pelayanan oleh 

karyawan yang 

diperoleh sesuai 

atau melebihi 

dengan yang 

diharapkan 

c) Fasiltas 

penunjang yang 

diidapat sesuai 

atau melebihi 

dengan yang 

diharapakan 

Fandy 

Tjiptono 

(2008) 

2.Minat 

Berkunjung 

Kembali 

a) Berminat untuk 

berkunjung 

kembali kerena 

pelayanan yang 

diberikan oleh 

karyawan 

memuaskan 

b) Berminat untuk 

berkunjung 

kembali karena 

nilai dan 

manfaat yang 

diperoleh 

setelah 

menggunakan 

produk 

c) Berminat untuk 

berkunjung 

kembali karena 

fasilitas 

penunjang yang 

disediakan 

memadai 

3.Kesediaan 

Merekomen

a) Menyarankan 

teman atau 



 

dasikan 

 

kerabat untuk 

membeli produk 

yang ditawarkan 

karena 

pelayanan yang 

memuaskan 

b) Menyarankan 

teman atau 

kerabat untuk 

produk yang 

ditawarkan 

karena fasilitas 

penunjang yang 

disediakan 

memadai 

c) Menyarankan 

teman atau 

kerabat untuk 

membeli produk 

yang ditawarkan 

karena nilai atau 

manfaat yang 

didapat setelah 

mengkonsumsi 

sebuah produk 

jasa. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang ditentukan 

melalui suatu kriteria tertentu yang akan dikategorikan ke dalam objek. Objek 

tersebut bisa termasuk orang, dokumen, atau catatan yang dipandang sebagai 

objek penelitian. Menurut Sugiono populasi merupakan  wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 



 

kesimpulannya.34Dari pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa populasi 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan atau konsumen yang pernah 

laundry di Olivia Laundry, karena penjelasan dari pemilik Laundry yang 

mengatakan bahwa pada setiap bulannya  jumlah konsumen atau pelanggan 

yang datang tidak dapat dipastikan jumlahnya.35 Sehingga populasi dalam 

penelitian ini tidak diketahui, maka untuk menentukan ukuran sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow  sebagai berikut:36 

 n:
𝑍𝑎2𝑋 𝑃 𝑋𝑄

𝐿2  

 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel minimal yang diperlukan 

Za = Nilai standar dari distribusi nilai a=5% =1,96 

P = Prevalensi outcome. Karena data belum didapat, maka dipakai 

50% 

Q = 1-P 

L = Tingkat ketelitian 10%  

 

 
 34 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kauntitatif,Kualitatif, dan R&D), 

(Bndung: Alfabeta, 2015), 117  

35 Niken, Wawancara, 21 September 2018  
36 Ridwan dan Akdon , Rumus dan Data Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta,2010) ,    



 

Berdasarkan rumus diatas, n:
(1,962)𝑋 0,5 𝑋0,5

(0,1) 2 = 96,04 

 Berdasarkan  hasil perhitungan sampel diatas, maka peneliti mengambil 

sampel sebanyak 97 responden. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebutbila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. Menurut Sugiyono sampel adalah himpunan 

dari populasi.37Teknik pengambilan sampel atau biasa dikenal dengan teknik 

sampling merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk 

menentukan seberapa besar jumlah sampel yang dibutuhkan dalam suatu 

penelitian.38Metode pengambilan sampel ini menggunakan teknik aksidental. 

Sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor 

spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan 

peneliti dan sesuai dengan karakteristik (ciri-cirinya), maka orang tersebut 

dapat digunakan sebagai sampel (responden).39 

D. Jenis dan Sumber Data 

Berikut ini adalah jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

dalam penelitian ini berupa data hasil kuesioner dan dokumentasi. Untuk 

 
37 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan........, 16  
38Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan 

R&D), (Bandung: Alfabeta, 2017), 139  
39 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 57  



 

mengali data terkait promosi, lokasi dan kepuasan pelanggan. Penelitian 

ini bercorak penelitian survei, dimana peneliti memilih sampel dari subyek 

dan mengelola kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Sehingga 

jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif.40 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer. Sumber data primer ini dari penelitian ini adalah kuesioner 

yang dibagikan kepada responden sebanyak 97pelanggan Olivia Laundry 

Ponorogo. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan jalan 

mengajukan pertanyaan tertulis.41 Selain itu kuesioner juga merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden.42 Pada penelitian ini kuesioner dibagikan  kepada 97responden 

pada Olivia Laundry. Data yang hendak digali melalui kuesioner adalah 

terkait data promosi, lokasi, da kepuasan pelanggan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan 

data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Skala likert 

 
40 Uhar Saharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan Tindakan, (Bandung: 

Refika Aditama, 2014), 42  
41 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), 45  
42 Burhan Bungi, Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya), (Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2009), 

123  



 

digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.43 Skala likert 

hanya menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk, 

tidak dimasukkan yang agak baik, yang agak kurang, yang netral dan 

ranking lain diantara dua sikap yang psti diatas44 

Dalam pengukuran jawaban dari responden terhadap kuesioner 

tentang promosi, lokasi dan kepuasan pelanggan diukur menggunakan 

skala likert dengan empat tingkatan, yakni sebagai berikut45: 

Sangat Setuju  (SS) = Diberi bobot 4 

Setuju   (S) = Diberi bobot 3 

Tidak Setuju   (TS) = Diberi bobot 2 

Sangat Tidak Setuju  (STS) = Diberi bobot 1 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hadi, peneliti memilih 

menggunakan modifikasi Likert dnegan empat skala dikarenakan untuk 

menghilangkan kelemahan dalam skala tingkat. Kelemahan tersebut 

diantaranya: 46 

a. Kategori Undeciden (ragu-ragu/netral) itu mempunyai arti ganda, bisa 

diartikan belum dapat memutuskan atau memberi jawaban (menurut 

 
43 Riduwan dan H. Sunarto, Pengantar Statistika untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, 

Komunikasi dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 20-21  
44 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 338  
45 Sutrisno Hadi, Analisis Butir Untuk Instrumen Angket, Tes, dan Skala Nilai, 

(Yogyakarta: FP UGM, 1991), 9 
46 Ibid.  



 

konsep aslinya). Kategori jawaban ganda arti ini tentu saja tidak 

diharapkan dalam suatu instrumen  

b. Dengan adanya jawaban yang ditengah itu dapat menimbulkan, terutama 

bagi mereka yang ragu-ragu atas kecenderungan pendapat responden, 

kearah setuju maupun tidak setuju. Jika disediakan jawaban itu maka 

akan menghilangkan banyak data penelitian sehingga mengurangi 

banyaknya informasi yang dapat dijaring dari responden. 

2. Wawancara 

Wawancara sebagai  teknik pengumpulan data apabila ketika peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya banyak atau 

sedikit.47 Wawancara itu sendiri memiliki dua jenis yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.48 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur 

sebagai pendahuluan dan dilanjutkan wawancara terstruktur.Wawancara 

tidak terstruktur yaitu peneliti tidak memasuki situasi wawancara dengan 

rangkaian pertanyaan yang direncakan. Tujuan wawancara ini adalah untuk 

mengetahui isu pendahuluan. Sehingga peneliti dapat menentukan variabel 

yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Sedangkan wawancara 

terstruktur dilakukan ketika seorang peneliti sudah mengetahui informasi 

 
47 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, 120  
48 Uma Sekaran, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 136  



 

tentang masalah yang akan didapatkan. Peneliti menyediakan daftar 

pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.49 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan tiga metode, yakni: 

1. Editing  

Editing merupakan proses yang harus dilakukan peneliti sebelum data 

diolah. Data dan keterangan atau penjelasannya yang terkumpul dalam 

daftar pertanyaan atau catatan-catatan peneliti perlu dibaca dan dicermati 

terlebih dahulu agar pelaksanaan tabulasi lebih mudah dan cepat.50 

2. Pengkodean data 

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian memiliki bentuk yang 

berbeda, data tersebut dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang, 

ataupun bentuk lain. Untuk mempermudah analisis maka jawaban tersebut 

perlu diberi kode. Pemberian kode ini sangat penting terutama jika data 

dikerjakan pada komputer.51 Pengkodean data adalah proses penyusunan 

secara sistematis dan mentah dari kuesioner dengan ketentuan yang ada, 

yaitu menggunakan rating scale (SS=4, S=3, TS=2, STS=1). 

3. Tabulating 

Tabulating adalah memasukkan data kedalam tabel-tabel serta mengatur 

angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah dalam berbagai kategori.52 

Penyusunan data ini menjadi sangat penting karena akan mempermudah 

 
49 Ibid., 36-38  
50Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 304 
51Ibid., 306  
52Ibid., 312  



 

dalam analisis data secara statistik, baik menggunakan statistik deskriptif 

maupun analisis dengan statistik inferensial. 

 Sedangkan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Tujuan dilakukan uji validitas adalah 

untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu instrumen yang 

valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya bila tingkat validitasnya 

rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.53Prinsip validitas 

adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan 

instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat 

pengukuran dan pengamatan. Rumus yang digunakan untuk uji validitas 

menggunakan teknik korelasi, teknik korelasi product moment adalah 

sebagai berikut:54 

R𝑥𝑦= 
𝑛(∑ 𝑋𝑦) (∑ 𝑋 ∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ x2−(∑ 𝑋)2)}{n ∑ 𝑦
2

−(∑ 𝑦)2}

 

 
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 39   
54Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan......, 36  



 

 

Keterangan:  

R𝑥𝑦= Koefisien korelasi antara skor variable (X) dengan skor variable (Y) 

𝑛 = Jumlah individu dalam sampel (subyek) 

∑𝑥𝑦= Jumlah perkalian antara skor x dan skor y 

Y= Jumlah total skor x 

X = Jumlah skor y 

X2= Jumlah dari kudrat x 

Y2= Jumlah kuadrat y 

Menurut Sugiono hasil perhitungan berupa koefisien korelasi dapat 

menggambarkan derajat ketepatan atau derajat validitas suatu alat test, 

yang menurut ketentuan berkisar antara 0,00 s.d + 1,00(0,00≤ K≥+1,00 

dimana K adalah koefisien korelasi). Untuk menafsirkan tinggi 

rendahnya validitas dan koefisien korelasi, digunakan pedoman sebagai 

berikut:55 

0,00 s.d 0,20: hampir tidak ada korelasi (alat tes tidak valid) 

0,21 s.d 0,40: hampir rendah (validitas rendah) 

0,41 s.d 0,60: korelasi sedang (validitas sedang) 

 
55Ibid., 37 



 

0,61 s.d 0,80: korelasi tinggi (validitas tinggi) 

0,81 s.d 1,00: korelasi sempurna (validitas sempurna) 

Suatu data dikatakan valid jika:56 

1) Koefisien korelasi product moment melebihi 0,30  

2) Koefisien korelasi product moment > r-tabel (a;n-2) n = jumlah 

sampel  

3) Nilai sig. < α. 

Untuk mempermudah perhitungan peneliti menggunakan bantuan 

progam SPSS untuk menguji validitas instrumen dengan melihat nilai 

sig. Harus <α (0,05) 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang 

sama.57Reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas nilai 

hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya. Pengujian realibilitas dilakukan dengan 

menguji jawaban dari kuisioner yang telah diuji validitasnya. Dari hasil 

uji validitas apabila ada item-item yang tidak valid maka tidak 

dimasukkan dalam uji reliabilitas.  

 
56 Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif......., 77  
57Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen,  (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), 194  



 

Pengujian reliabilitas untuk penelitian ini  diuji dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach yaitu sebagai berikut:58 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

Ʃ𝑆𝑡2

𝑆𝑡2
] 

Keterangan: 

𝑟11= Koefisien Reliabilitas tes 

n     =Banyaknya butir pertanyaan/pernyataan 

1  =  Bilangan konsta 

Ʃ𝑆𝑡2 = Jumlah varian butir skor dari tiap-tiap butir item 

  St2 = Variabel total 

Kriteria: 

Untuk mengukur reliabilitas menggunakan uji statistik Alpha 

Cronbach dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach lebih besar 

dari 0,6.59 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variable ldependen dan variabel independen mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi 

 
58 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 135-136  
59 Ibid., 137  



 

data normal atau mendekati normal, deteksi normalitas dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.60 

 model regresi Uji normalitas dilakukan dengan uji nilai Kolmogorov 

Sminov, jika nilai probabilitas ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Sebaliknya jika nilai probabilitas ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal.61 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau 

tidak varian dari residual (nilai error) dari nilai observasi yang satu 

dengan observasi yang lain.62 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual 

untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Untuk menguji ada tidaknnya heteroskedastisitas digunakan uji 

rank-spearman yaitu mengkorelasikan variabel independen terhadap 

nilai absolut dari residual hasil regresi. Dalam penelitian ini uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Spearman’s 

rho yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai 

 
60 Ghozali, Model Persamaan Structural Konsep dan Aplikasi dengan Prodam Amos Ver. 

5.0, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 113  
61 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 

2017), 93  
62Ali Maulidi, Teknik Belajar Statistika 2, (Jakarta: Alim’s Publishing, 2016), 212 



 

unstandardized residual. Pengujian dengan menggunakan 0,05 dengan 

uji 2 sisi. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut63: 

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi 

heterokedastisitas 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya terjadi 

heterokedastisitas 

c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah 

autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak 

layak dipakai prediksi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antara dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

anatara residual pada periode t dengan residual pada periode t-1 

(sebelumnya). Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya 

masalah autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson, .hipotesis yang 

digunakan 64: 

1) Menentukan hipotesis 

H0  : Tidak terdapat korelasi antar residual (tidak terjadi  kasus 

autokorelasi) 

H1   : Terdapat korelasi antar residual (terjadi  kasus autokorelasi) 

 
63 Damodar Gujarati, Dasar-Dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., 

(Jakarta: Salemba Empa, 2012), 406  
64 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 

2017), 122  



 

2) Menentukan nilai α dengan d tabel (n,k) terdiri atas dl dan du 

3) Menentukan kriteria pengujian 

a. Tidak terjadi autokorelasi jika (4-dl) < dw < dl 

b. Terjadi autokorelasi positif jika dw < dl, koefisien korelasinya 

lebih besar dari nol 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika dw > (4-dl), koefisien 

korelasinya lebih kecil dari nol 

d. Jika dw terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak 

dapat disimpulkan 

d. Uji Multikoliniearitas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau 

independen, dimana akan diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan 

antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).65 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas digunakan Variance 

Inflation Factor (VIF) < 10, maka persamaan regresi linier berganda 

tidak terjadi kasus multikolonieritas.66 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi linier sederhana adalah regresi linier dimana variabel hanya ada 

dua variabel terikat X dan Y.67 Analisis ini digunakan untuk menganalisis 

 
65 Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS (t.tp.:t.p.,t.th), 121  
66 Ibid., 11  
67 Ating Somantri dan Sambas A.M, Aplikasi Statistik dalam Penelitian, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 265 



 

pengaruh promosi (X1) dan lokasi (X2)secara parsial terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) Olivia Laundry Ponorogo.  

Persamaan umum regresi linier sederhana menurut Sugiono adalah:68 

Y = a + bX 

Dimana: 

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan hanya untuk satu variabel bebas 

(independent) dan satu variabel (dependent). Kegunaan regresi dalam 

penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan dan memprediksi 

variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui.  Rumus persamaan 

regresi berganda yang digunakan yaitu69:  

Y = a + b1 X1+ b2 X2 

Keterangan : 

Y = Variabel deependen yaitu kepuasan pelanggan 

X1 = Variabel independen yaitu kualitas pelayanan 

X2 = Variabel independen yaitu disiplin kerja 

 
68 Sugiono, Statiistik Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), 261 
69 Sofyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 379  



 

a = Konstanta yang merupakan rata-rata nilai Y pada saat nilai   X1 

dan X2 sama dengan nol 

b1 = Koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai  Y untuk tiap 

perubahan X1 dengan X2 konstan 

b2 = Koefisien regresi parsial, mengukur rata-rata nilai  Y untuk tiap 

perubahan X2 dengan X1 konstan 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji F dan Uji t 

Pada dasarnya uji signifikan secara bersama-sama menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas mempunyai pengrauh 

secara bersama-sama atau simultan terhadap satu variabel dependen atau 

terikat.70Uji yang dilakukan untuk membandingkan pada tingkat sig. 

Dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5% pada atau membandingkan 

Fhitungdan Ftabel. Pengambilan kesimpulannya menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 71 

1) Merumuskan hipotesis  

Ho : β = 0, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara 

simultan 

Ha : β ≠ 0, maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan 

2) Kaidah pengujian 

a) Berdasarkan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel 

 
70 Siregar, Statistik Parametrik, 405  
71  Ibid., 402 



 

Jika : Fhitung≤ Ftabel, maka Ho diterima 

Jika : Fhitung>Ftabel, maka Ho ditolak 

b) Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika P (Probabilitas) > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) 

diterima 

Jika P (Probabilitas )≤ 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak 

3) Membandingkan antara Fhitung dan Ftabel 

Nilai Ftabeldapat dicari dengan menggunakan tabel F dengan 

cara: 

Ftabel= F (1-α) (dk pembilang = m), (dk penyebut = n-m-1) 

4) Hasil uji F bisa dilihat pada tabel Anova hasil uji regresi linier 

pada progam SPSS dengan melihat nilai signifikansi. Variabel 

independen (promosi dan lokasi) mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (kepuasan 

pelanggan) apabila nilai sig. < 0,05 dan Fhitung> Ftabel 

Sedangkan Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial dengan derajat keabsahan 5%. Pengambilan 

kesimpulannya dengan melihat nilai sig. Dibandingkan dengan nilai α 



 

(5%) atau membandingkan nilai thitungdan  ttabel, menggunakan langgkah 

pengujian sebagai berikut:72 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : β = 0, maka tidak terdapat pengaruh signifikan secara 

parsial 

Ha : β ≠ 0, maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial 

2) Kaidah pengujian  

a) Berdasarkan perbandingan antara thitungdan  ttabel 

Jika, thitung≤  ttabel, sehingga Ho diterima 

Jika, thitung>ttabel, sehingga Ho ditolak 

b) Berdasarkan nilai probabilitas 

Jika P (Probabilitas) > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) 

diterima 

Jika P (Probabilitas )≤ 0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak 

 

3) Membandingkan antara thitungdan  ttabel 

Nilai ttabeldapat dicari dengan menggunakan tabel t-student 

dengan cara : ttabel= t(n-2)(α) 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar 

tingkat pengaruh variabel independen X1 (Promosi), X2 (Lokasi)  

 
72 Ibid., 440  



 

terhadap variabel dependen Y (Kepuasan Pelanggan) digunakan 

koefisien determinasi (Kd) dengan rumus sebagai berikut:73 

Kd = r2 x 100% 

Keterangan : 

Kd : Koefisien Determinasi 

r2 : Koefisien Korelasi 

kriteria analisis koefisien determinasi adalah:74 

a) Jika Kd mendekati nol, maka pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah lemah 

b) Jika Kd mendekati satu, berarti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah kuat 

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) digunakan 

pedoman:75 

Tabel 3.2 

Tingkat Koefisien Korelai 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80-1,000 Sangat kuat 

0,60-0,799 Kuat  

 
73 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 247  
74 Ibid., 249  
75 Ibid., 250  



 

0,40-0,599 Cukup kuat 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan. 

Berikut ini merupakan hasil uji instrumen dengan menggunakan metode 

validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan 97 responden pada pelanggan 

laundry . 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kelayakan  

setiap butir angket yang diajukan sehingga suatu variabel dapat 

diidentifikasikan. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas 

suatu angket atau kuesioner adalah angka hasil korelasi antara skor angket 

dengan skor keseluruhan responden terhadap informasi dalam kuesioner. 

Ukuran valid tidaknya suatu pertanyaan dapat dilihat dari output SPSS versi 

21.0 berupa nilai item total statistik masing-masing butir angket. 

Perhitungan validitas dengan membandingkan Rhitung dengan Rtabel. 

Rhitung yang digunakan dalam penlitian ini adalah 0,361 karena jumlah  data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 dengan tingkat kesalahan 

5%. Apabila Rhitung> Rtabel (Rhitung > 0,361), maka item pernyataan dikatakan 

valid.76 

Berikut ini disajikan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 

melalui tabel berikut: 

 
76 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 114  



 

Tabel 4.1 

Tabel Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel  Kode  

Indikator 

rtabel rhitung Ket 

Promosi (X1) X11 0,361 0,428 Valid 

X12 0,361 0,622 Valid 

X13 0,361 0,622 Valid 

X14 0,361 0,519 Valid 

X15 0,361 0,307 Tidak Valid 

X16 0,361 0,752 Valid 

X17 0,361 0,492 Valid 

X18 0,361 0,448 Valid 

X19 0,361 0,752 Valid 

X110 0,361 0,525 Valid 

Lokasi (X2) X21 0,361 0,623 Valid 

X22 0,361 0,770 Valid 

X23 0,361 0,732 Valid 

X24 0,361 0,317 Tidak Valid 

X25 0,361 0,532 Valid 



 

X26 0,361 0,508 Valid 

X27 0,361 0,732 Valid 

X28 0,361 0,679 Valid 

X29 0,361 0,349 Tidak Valid 

X210 0,361 0,623 Valid 

X211 0,361 0,770 Valid 

X212 0,361 0,770 Valid 

X213 0,361 0,662 Valid 

X214 0,361 0,486 Valid 

X215 0,361 0,532 Valid 

X216 0,361 0,508 Valid 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

Y1 0,361 0,432 Valid 

Y2 0,361 0,520 Valid 

Y3 0,361 0,365 Valid 

Y4 0,361 0,546 Valid 

Y5 0,361 0,608 Valid 

Y6 0,361 0,672 Valid 



 

Y7 0,361 0,645 Valid 

Y8 0,361 0,365 Valid 

Y9 0,361 0,628 Valid 

Y10 0,361 0,500 Valid 

Y11 0,361 0,645 Valid 

Y12 0,361 0,608 Valid 

Y13 0,361 0,750 Valid 

Y14 0,361 0,645 Valid 

Y15 0,361 0,750 Valid 

Y16 0,361 0,628 Valid 

Y17 0,361 -,416 Tidak Valid 

Y18 0,361 0,264 Tidak Valid 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019. 

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil dari uji validitas pada item 

variabel promosi dengan jumlah item pernyataan 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 1 item yang tidak valid sebab nilai rhitung lebih 

kecil daripada 0,361. Untuk variabel lokasi terdapat 2 item yang tidak valid 

sebab nilai rhitung lebih kecil daripada 0,361. Sedangkan pada variabel 

Kepuasan Pelanggan terdapat 2 item yang tidak valid karena nilai rhitung 

lebih kecil daripada 0,361. 



 

2. Hasil Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan Cronbach Alpha 

dengan ketentuan nilai cronbach alpha minimal adalah 0,6. Butir pernyataan 

dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten. Uji reliabilitas dihitung dengan membandingkan nilai Cronbach’s 

Alpha dengan nilai 0,6. Apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 maka variabel 

dinyatakan reliabel.77 Berikut disajikan tabel hasil pengujian reliabilitas: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 

No Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross Of 

Value 

Keputusan 

1. Promosi (X1) 0,751 0,6 Reliabel 

2. Lokasi (X2) 0,888 0,6 Reliabel 

3. Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

0,870 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

Dari tabel 4.2 dapat 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 pengukuran data. 

 

 

 
77Ibid., 110  



 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

Penelitian ini mengenai pengaruh promosi dan lokasi terhadap kepuasan 

pelanggan pada OLIVIA Laundry Keniten Ponorogo. Pada deskripsi berikut ini 

disajikan data meliputi rata-rata, median, standar deviasi dan grafik histogram. 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan membagikan angket secara langsung 

kepada responden. Untuk mengetahui deskripsi masing-masingvariabel secara 

rinci dapat dilihat dalam uraian berikut: 

1. Promosi 

Data promosi diperoleh melalui angket yang terdiri dari 9 butir 

pernyataan dan terdiri dari 95 responden. Berikut hasil perolehan data: 

 

Statistics 

Promosi 

N Valid 97 

Missing 0 

Mean 31,95 

Median 32,00 

Std. Deviation 3,019 

Minimum 22 

Maximum 36 

 

 Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata Mean 

(M) sebesar 31,95 Median (Me) sebesar 32,00 dan standar deviasi (SD) 

sebesar 3,019 dan diperoleh nilai minimum sebesar 22 serta nilai 

maksimum sebesar 36. 

 

 



 

 

 

 

 

Dari grafik histogram diatas membentuk garis melengkung pada 

grafik, hal ini menunjukkan bahwa data promosi yang dimasukkan 

terdistribusi dengan normal. 

2. Lokasi 

Data variabel lokasi diperoleh melalui angket yang terdiri dari 14 

butir pernyataan dan terdiri dari 97 responden. Berikut hasil perolehan 

data: 

Statistics 

Lokasi 

N Valid 97 

Missing 0 

Mean 49,29 

Median 50,00 

Std. Deviation 4,767 

Minimum 35 

Maximum 56 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata Mean 

(M) sebesar 49,29, Median (Me) sebesar 50,00 dan standar deviasi (SD) 

sebesar 4,767 dan diperoleh nilai minimum sebesar 35serta nilai 

maksimum sebesar 56. 

 

 



 

 

 

 

Dari grafik histogram diataas membentuk gariis melengkung pada 

grafik, hal ini menunjukkan bahwa data lokasi yang dimasukkan 

terdistribusi dengan normal. 

3. Kepuasan Pelanggan 

Data variabel kepuasan pelanggan diperoleh melalui angket yang 

terdiri dari 15butir pernyataan dan terdiri dari 97 responden. Berikut hasil 

perolehan data: 

Statistics 

Kepuasan Pelanggan 

N Valid 97 

Missing 0 

Mean 59,67 

Median 59,00 

Std. Deviation 5,394 

Minimum 44 

Maximum 68 
 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata Mean 

(M) sebesar 59,67 Median (Me) sebesar 59,00 dan standar deviasi (SD) 

sebesar 5,394 dan diperoleh nilai minimum sebesar 44 serta nilai 

maksimum sebesar 68. 

  

 

 



 

 

 

 

Dari grafik histogram diatas membentuk garis melengkung pada 

grafik, hal ini menunjukkan bahwa data lokasi yang dimasukkan 

terdistribusi dengan normal. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data atau 

sampel penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Persamaan 

regresi yang baik adalahmempunyai data variabel terikat berdistribusi 

mendekati normal atau normal sama sekali. Model dari regresi uji 

normalitas dilakukan dengan uji nilai Kolmogorov Smirnov, jika nilai 

probabilitas ≥ 0,05 maka data berdistribusi normal.  Sebaliknya jika 

nilai probabilitas ≤ 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.78 Berikut 

ini adalah hasil uji normalitas yang dilakukan dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov: 

Tabel 4.3 

Tabel Hasil Pengujian Normalitas Residual 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
78Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 

2017), 93  



 

 
Unstandardized 

Residual 

N 97 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,53047613 

Most Extreme Differences Absolute ,065 

Positive ,056 

Negative -,065 

Kolmogorov-Smirnov Z ,644 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,801 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

Berdasarkan dari hasil uji normalitas pada tabel 4.3 dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi normalitas residual sebesar 0,801. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 (>0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan regresi tersebut terdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji adanya perbedaan 

variance  residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan 

lain. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedasstisitas atau tidak yaitu 

dengan  

Tabel 4.4 

Tabel Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
Correlations 

 Promos
i Lokasi 

Unstandar
dized 

Residual 

Spearman'
s rho 

Promosi Correlation 
Coefficient 

1,000 ,657** ,037 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,719 

N 97 97 97 



 

Lokasi Correlation 
Coefficient 

,657** 1,000 ,111 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,279 

N 97 97 97 

Unstandardized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

,037 ,111 1,000 

Sig. (2-tailed) ,719 ,279 . 

N 97 97 97 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

 

Dari Tabel 4.4diatas dapat diketahui bahwanilai signifikansi 

variabel promosi (X1) sebesar 0,719 dan variabel lokasi 0,279. Karena 

nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara residual pada 

periode t dengan residual pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk 

mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan 

melalui pengujian terhadap uji Durbin Watson (Uji DW).79 Berikut ini 

adalah tabel hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Software SPSS 

21.0: 

Tabel 4.5 

Tabel Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,543a ,295 ,280 4,578 1,868 

 
79Maulida Nurhidayati, Statistika II Analisis Data dengan SPSS, 10-11  



 

 

 Dari tabel diatas 4.5 dapat diketahui bahwa  nilai dari DW adalah 

1,868 nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan nilai 

signifikansi 5%. Jumlah sampel (n) = 97 dan jumlah variabel 

independen (k) =  2. Maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan 

nilai du = 1.7116 dan dl = 1.6275.  

Karena nilai DW sebesar 1.868sehingga nilai Durbin Watson 

terletak diantara dU (1.711) dan  4-dU (2.288) atau 1.693< 

1,868<2,288, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model persamaan regresi linier berganda. 

d. Uji Multikolonearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila untuk seluruh variabel 

independen nilai VIF < 10, maka persamaan regresi linier berganda 

tidak terjadi kasus multikolinieritas.80 Berikut ini adalah tabel mengenai 

hasil analisis uji multikolinearitas yang dilakukan dengan Software 

SPSSI 21.0: 

Tabel 4.6 

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22,942 5,925  3,872 ,000   

Promosi ,702 ,167 ,393 4,212 ,000 ,863 1,159 

 Lokasi ,290 ,106 ,257 2,751 ,007 ,863 1,159 

 
80Ibid., 11  



 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 22,942 5,925  3,872 ,000   

Promosi ,702 ,167 ,393 4,212 ,000 ,863 1,159 

 Lokasi ,290 ,106 ,257 2,751 ,007 ,863 1,159 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

 Berdasarkan dari tabel 4.6 diatas, menunjukkan bahwa variabel 

promosi (X1) mempunyai nilai tolerance 0,863 dan nilai VIF sebesar 

1,159. Untukvariabel lokasi (X2) mempunyai nilai tolerance 0,863 dan 

nilai VIF sebesar 1,159. Dengan demikian seluruh variabel bebas dalam 

penelitian ini mempunyai nilai VIF kurang dari 10, yang artinya tidak 

terjadi multikolonieritas variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pengruh 

antara promosi terhadap kepuasan pelanggan dan pengaruh lokasi terhadap 

kepuasan pelanggan.  

a. Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh X1 terhadap Y 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,488a ,238 ,230 4,734 

a. Predictors: (Constant), Promosi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 



 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

menunjukkan nilai sebesar 0,488 yang mengartikan bahwa promosi 

memiliki hubungan positif terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien 

determinasi (R square) sebesar 0,238menunjukkan bahwa promosi 

memiliki pengaruh sebesar 23,8%  berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan dan 76,2 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana Pengaruh X2  terhadap Y 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,402a ,162 ,153 4,965 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa koefisien korelasi 

menunjukkan nilai sebesar 0,402  yang mengartikan bahwa promosi 

memiliki hubungan positif terhadap kepuasan pelanggan. Koefisien 

determinasi (R square)sebesar 0,162 menunjukkan bahwa promosi 

memiliki pengaruh sebesar 16,2%  berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan dan 83,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda berguna untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 



 

Adapun hasil dari uji regresi berganda menggunakan SPSS dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,942 5,925  3,872 ,000 

Promosi ,702 ,167 ,393 4,212 ,000 

Lokasi ,290 ,106 ,257 2,751 ,007 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

Y = 22,942+ 0,702 X1+ 0,290X2 

  Berdasarkan perhitungan persamaan regresi linier berganda diatas 

menunjukkan bahwa:  

a. Koefisien konstanta sebesar 22,942 artinya apabila promosi dan lokasi 

nilainya tetap maka kepuasan pelanggan sebesar 22,942 

b. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel promosi (X1) sebesar 0, 702 

mempunyai arti apabila nilai variabel promosi meningkat sebesar 1% 

maka kepuasan pelanggan akan mengalami kenaikan satuan sebesar 

0,702. 

c. Hasil perhitungan nilai koefisien variabel lokasi (X2) sebesar  0,290 

artinya apabila variabel lokasi meningkat sebesar 1% maka kepuasan 

pelanggan akan bertambah 0,290. 

 

 



 

D. Hasil Uji Hipotesis  

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen memiliki pengaruh pada variabel dependen dengan derajat 

keabsahan 5%. Pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai sig. 

Dibandingkan dengan nilai α (5%) atau membandingkan thitung dengan 

ttabel.  Hasil Uji t pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Tabel Hasil Analisis Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 22,942 5,925  3,872 ,000 

Promosi ,702 ,167 ,393 4,212 ,000 

Lokasi ,290 ,106 ,257 2,751 ,007 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

 

Berikut adalah penjabaran dari hasil Uji t : 

a) Variabel Promosi (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

Hasil dari tabel diatas dapat dilihat dari thitung variabel promosi 

sebesar 4,212> ttabel (1.985) (thitung>ttabel). Setelah itu nilai 

signifikan pada variabel promosi sebesar 0,000. Karena nilai 

sig. 0,000< 0,05, artinya H0 ditolak H1 diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel promosi mempunyai pengaruh dan 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. 

b) Variabel Lokasi (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 



 

Hasil dari tabel diatas dapat dilihat dari thitung variabel lokasi 

sebesar 2,751> ttabel (1.985) (thitung>ttabel). Setelah itu nilai 

signifikan pada variabel lokasi sebesar 0,007. Karena nilai sig. 

0,007< 0,05, artinya H0 ditolak H2 diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Lokasi mempunyai pengaruh dan 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah promosi dan lokasi memiliki 

pengaruh bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan. 

Berikut adalah hasil output SPSS yang didapat adalah: 

Tabel 4.9 

Tabel Hasil Analisis Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 823,023 2 411,511 19,631 ,000a 

Residual 1970,421 94 20,962   

Total 2793,443 96    

a. Predictors: (Constant), Lokasi, Promosi 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan 

  Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 19,631 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan untuk Ftabel= (k;n-k) 

dimana k= 2 dan n=97 sehingga (2;97-2=2;95) diperoleh nilai Ftabel sebesar 

3,09. Maka Fhitung> Ftabel atau  19,631> 3,09, sehingga H3 diterima artinya 

promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan.  

 



 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel promosi dan lokasi 

terhadap variabel kepuasan pelanggan dapat diketahui dengan menghitung 

nilai R square (Koefisien determinasi).81 dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 5.0 

Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Model 

R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,543a ,295 ,280 4,578 

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21.0 Tahun 2019 

Dari tabel 5.0 dapat diketahui bahwa nilai R yang diperoleh 

sebesar 0,543 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi  

R Square sebesar 0,295 dimana mengandung pengertian bahwa pengaruh 

varabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 29,5%, sedangkan 

sisanya 70,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 

E. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi dan lokasi 

terhadap kepuasan pelanggan. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel promosi dan lokasi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

diatas, maka dapat diperoleh jawaban untuk masing-masing rumusan masalah. 

Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut: 

 
81Maulida Nurhidayati, Statistika II.........., 16  



 

1. Pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan 

Promosi merupakan faktor penting dalam sebuah usaha 

pemasaran,suatu usaha untuk menarik minat pelanggan, yaitu melalui 

promosi pada media sosial. Media sosial saat ini sangat efektif untuk 

digunakan sebagi alat promosi karena pelanggan lebih sering 

menggunakan sosial media.  

Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan progam komputer SPSS 

21.0 for windows menunjukkan bahwa H0 ditolak H1 diterima. 

Kesimpulan ini diperoleh melalui uji t yang dilakukan menunjukkan 

bahwa thitung promosi sebesar 4,212dengan signifikansi 0,000 dan nilai 

ttabel 1.985, maka thitung>ttabel atau 4,212>1.985. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut, diketahui bahwa promosi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan, artinya dengan adanya 

peningkatan promosi akan diikuti oleh kepuasan pelanggan secara 

signifikan. 

Hasil tersebut juga berdasarkan pada latar belakang masalah 

penelitian ini, dengan adanya promosi yang baik dalam sebuah 

perusahaan akan menciptakan kepuasan pada pelanggannya. Setelah 

pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang telah diterimanya 

konsumen akan membandingkan sistem promosi yang telah diberikan. 

Jika konsumen benar-benar puas maka mereka akan kembali 

menggunakan jasa tersebut serta akan merekomendasikan kepada orang 



 

lain untuk menggunakan jasa ditempat yang sama. Oleh karena itu 

perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya promosi. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh bukti empiris dari penelitian 

terdahulu oleh Puteri Andira yaitu Promosi sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan, mengemukakan bahwa promosi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.82 

2. Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Lokasi adalah tempat tempat untuk melaksankan suatu usaha dan 

merupakan faktor krusial berhasil atau tidaknya sebuah usaha. Lokasi 

sangat berpengaruh untuk kesuksesan suatu bisnis. Pelanggan selalu 

mempertimbangkan untuk laundry  dengan melihat faktor lokasi yang 

sesuai dan mudah dijangkau. Maka untuk itu para pelaku bisnis harus 

mempertimbangkan hal-hal strategis dalam penentuan lokasi. Lokasi 

memiliki beberapa indikator yaitu kelancaran akses, keterjangkauan 

lokasi, serta lingkungann. Jika akses menuju lokasi sangat lancar, 

lokasinya strategis dan kondisi lingkungannya aman maka lokasi sangat 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dalam teori dijelaskan bahwa 

lokasi yang baik sangat penting ketika distribusi layanan memerlukan 

interaksi personal antara produsen dan konsumen, terutama saat ini 

karena konsumen sangat berorientasi pada kepuasan dan kenyamanan. 

Dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen, hal 

ini akan menimbulkan rasa kepuasan oleh konsumen karena konsumen 

 
82Puteri Andira, Pengaruh Promosi, Pelayanan, dan Lokasi terhadap Kepuasan 

Pelanggan, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018)  



 

merasa dengan mudah untuk menuju lokasi Olivia Laundry Keniten, 

Ponorogo untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan. 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan, artinya dengan adanya letak 

lokasi yang strategis akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

secara signifikan. Terlihat dari Olivia Laundry yang lokasinya cukup 

strategis untuk laundry, sehingga pelanggan akan merasa puas, nyaman, 

dan aman untuk laundry di tempat tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan progam komputer SPSS 

21.0 for windows menunjukkan bahwa H0 ditolak H1 diterima. 

Kesimpulan ini diperoleh melalui uji t yang dilakukan menunjukkan 

bahwa thitung lokasi sebesar 2,751dengan signifikansi 0,007 dan nilai ttabel 

1.985, maka thitung>ttabel atau 2,751>1.985. Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, artinya dengan adanya peningkatan lokasi  

akan diikuti oleh kepuasan pelanggan secara signifikan. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh Bauner yang menyatakan 

bahwa  lokasi yang strategis berkaitan terhadap kepuasan pelanggan.83 

3. Pengaruh Promosi dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Promosi dan Lokasi merupakan salah satu aspek penting dalam 

usaha untuk meningkatkan  kepuasan pelanggan. Misalnya, merasa 

 
83Bauner, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada Bengkel Caesar Semarang, Vol.5, No.3, Tahun 2005  



 

fasilitas yang digunakan sudah memadai, lokasi mudah dijangkau akan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan 

menurut Fandy Tjiptono dan Gregorius Candra adalah produk, harga, 

promosi, lokasi, pelayanan, fasilitas, dan suasana.84 Berdasarkan hasil 

pengujian, diketahui bahwa promosi dan lokasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan peanggan, artinya dengan adanya 

peningkatan promosi dan lokasi akan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan secara signifikan. Terlihat dari Olivia Laundry yang telah 

melakukan promosi dan lokasi yang dapat memudahkan dan kenyamanan 

pelanggan untuk laundry di Olivia Laundry Ponorogo. 

Hasil analisis dengan bantuan SPSS menunjukkan bahwa Uji F yang 

dilakukan menunjukkan bahwa F sebesar 19,631 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Sedangkan Ftabel diperoleh nilai 3.09. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam analisis tersebut terima H3, artinya promosi 

dan lokasi berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap 

kepuasan pelanggan Olivia Laundry Ponorogo. Selain itu diperoleh 

koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,543 dan dijelaskan besarnya 

presentase pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

yang disebut koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,295 

dimana mengandung pengertian bahwa pengaruh varabel-variabel bebas 

 
84Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 

,(Bandung: CV Alfabet, 2017), 209 



 

terhadap variabel terikat sebesar 29,5%, sedangkan sisanya 70,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dari pembahasan mengenai variabel promosi dan 

lokasi terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Promosi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry 

Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig 

untuk variabel promosi sebesar 0,000<0,05 (sig < α =5%) sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry Ponorogo. 

2. Lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry 

Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang memperoleh nilai sig 

untuk variabel lokasi sebesar 0,007<0,05 (sig < α =5%) sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa lokasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry Ponorogo. 

3. Promosi dan lokasi secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan Olivia Laundry Ponorogo. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F 

yang memperoleh nilai sig sebesar 0,000<0,05 (sig < α =5%) sehingga H0 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi dan lokasi secara simultan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Olivia Laundry Ponorogo. 

 

 



 

B. SARAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas 

maka diajukan saran bagi Olivia Laundry dan bagi peneliti selanjutnya: 

1. Bagi Olivia Laundry disarankan untuk terus meningkatkan kepuasan dengan 

lebih memperhatikan promosi yang diberikan kepada pelanggan Olivia 

Laundry, seperti meningkatkan promosi melalui instagram, penyebaran 

brosur yang menjelaskan jasa apa yang disediakan dan juga memberikan 

bonus bagi pelanggan seperti laundry minimal 5kg gratis 1kg. Hal ini 

dilakukan agar para pelanggan tidak beralih pada pemilik jasa lainnya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas variabel dan 

pengukuran penelitian seperti menambah variabel independen yang dapat 

diteliti seperti fasilitas, kualitas pelayanan, harga dan lain-lain pada Olivia 

Laundry, sehingga Olivia Laundry bisa menjadi salah satu usaha Laundry 

yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diperlukan 

pelanggan Olivia Laundry  
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