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SARI 
 
 Efi Dwi Ariyanti. 2011. Pengaruh Keragaman Produk dan Pelayanan  
Terhadap Citra Perusahaan Pada Swalayan Aneka Jaya Boja. Skripsi. 
Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 91hal. 
Dosen Pembimbing I, Dra. Murwatiningsih, MM. Dosen Pembimbing II, 
Prof.Dr.Joko Widodo, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Keragaman Produk, Pelayanan, Citra Perusahaan.  

 
Dalam membentuk citra dimata konsumennya dengan menawarkan 

keragaman produk dan memberikan pelayanan yang baik agar citra perusahaan 
mempunyai citra yang baik dimata konsumennya. Tetapi pada kenyataannya 
Swalayan Aneka Jaya Boja mengalami fluktuasi jumlah pembeli tiap bulannya 
pada tahun 2010. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah 
pengaruh keragaman produk dan pelayanan terhadap citra perusahaan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh keragaman produk dan pelayanan secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap citra perusahaan.  

Populasi dalam penelitian ini pengunjung yang berbelanja di Swalayan 
Aneka Jaya Boja, sampel responden sebanyak 103 orang menggunakan teknik 
accidential sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Metode analisis data dengan analisis deskriptif persentase dan analisis regresi 
berganda dengan variabel bebas keragaman produk dan pelayanan, sedangkan 
variabel terikatnya adalah citra perusahaan.  

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda  
Y=6,923+0,426X1+0,399X2. Untuk variabel keragaman produk (X1) nilai t 
hitung 6,196 sedangkan t hitung variabel pelayanan (X2) 6,757. Uji hipotesis 
simultan (F) diperoleh F hitung 56,633 dengan nilai signifikan 0,000<0,05 maka 
Ho ditolak dan Ha diterima. Koefisien determinasi parsial (r2) keragaman produk 
diperoleh 27,8% sedangkan (r2) untuk variabel pelayanan 31,4% ini menunjukkan 
pelayanan memberikan pengaruh lebih besar terhadap citra perusahaan dibanding 
keragaman produk.  Koefisien determinasi ganda (R2) 52,2% Citra Perusahaan 
pada Swalayan Aneka Jaya Boja dipengaruhi oleh Keragaman Produk dan 
Pelayanan sedangkan sisanya 47,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini.   

Simpulan penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan signifikan 
antara keragaman produk terhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya.    
Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelayanan terhadap citra 
perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya. Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara keragaman produk dan pelayanan secara simultan terhadap citra 
perusahaan pada Swalayan Aneke Jaya. Pelayanan merupakan variabel yang 
paling berpengaruh terhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya. Saran 
bagi pihak swalayan agar terus meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan 
kualitas karyawan dengan cara melakukan pelatihan pramuniaga agar melayani 
konsumen dengan baik dan cepat merespon kemauan dari konsumen.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah  

Kemajuan dibidang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang pesat 

telah mengubah pola persaingan dari yang sederhana menjadi sangat kompleks. 

Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan selera, prestise, dan kemudahan 

akses distribusi akan berpotensi besar menjadi pemimpin pasar. Pola persaingan 

ini juga terjadi di perusahaan dagang yang bergerak pada bidang perdagangan 

eceran (retailing). Ada beberapa jenis organisasi ritel (Kotler,2000:210) yaitu : 

swalayan, toko khusus, toko serba ada, supermarket, mini market, distribution 

store, factory outlet, parasite store. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pola 

persaingan yang kompleks dapat dilihat dari semakin pesatnya jumlah badan 

usaha yang menjalankan usaha bisnis dibidang ritel.  

 Dengan semakin banyaknya jumlah badan usaha pada bidang ritel, hal ini  

akan berdampak pada persaingan diantara perusahaan-perusahaan yang bergerak 

pada bidang retel. Untuk memenangkan persaingan tesebut, diperlukan kejelian 

strategi untuk menangkap peluang yang terbuka, dan berusaha  menerapkan 

strategi pemasaran yang tepat diantaranya dengan melakukan pemahaman-

pemahaman tentang perilaku konsumen dalam melakukan pembelian, pengukuran 

pasar, segmentasi pasar dan penetapannya, keputusan tentang produk dan jasa 

serta penentuan posisi dengan memperkuat citra perusahaan.  
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Citra didefinisikan oleh Buchari (2002:317) sebagai kesan yang diperoleh 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman seseorang tentang sesuatu. Citra 

mempunyai kekuatan diluar perusahaan yang akan menambah nilai bagi produk 

atau jasa perusahaan. Oleh karenanya citra mempunyai peran penting dalam 

perusahaan, karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Baik buruknya citra  

perusahaan dapat diukur melalui pengalaman konsumen dalam menikmati output 

dari aktivitas perusahaan. Jika masyarakat merasakan bahwa pengalaman sangat 

memuaskan dirinya, maka secara langsung dan tidak langsung konsumen akan 

memberikan kesan baik kepada perusahaan. Konsumen akan beralih ke 

perusahaan lain jika ia merasakan adanya citra buruk dari perusahaan 

langganannya. Sophia (2008:104) menyatakan citra perusahaan merupakan 

gambaran jiwa, atau kepribadian perusahaan yang oleh pemiliknya berusaha 

disampaikan kepada pelanggan. Sementara bagi pelanggan, citra perusahaan 

merupakan sikap individu dari perusahaan tersebut.  

Menurut Rita Matenson (2007) citra perusahaan pada perusahaan ritel 

dipengaruhi oleh keanekaragaman produk dan kualitas pelayanan yang baik. Oleh 

karena itu, pengecer harus mampu membuat keputusan yang tepat mengenai 

keragaman produk yang dijual, karena dengan adanya macam-macam produk 

dalam arti, produk yang lengkap mulai dari merk, ukuran, kualitas dan 

ketersediaan produk setiap saat di toko, akan memudahkan konsumen dalam 

memilih dan membeli berbagai macam produk sesuai dengan keinginan mereka.  

Sesuatu yang diinginkan oleh konsumen adalah bagaimana konsumen 

mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan serta bagaimana perusahaan 
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menyediakaan keanekaragaman produk dan alternatif pilihan, harga yang 

bersaing, pelayanan dan fasilitas yang memuaskan serta suasana berbelanja yang 

nyaman bagi konsumen. Menurut James F. Engels keragaman produk adalah 

kelengkapan produk yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang 

ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko (Engels, 

1995:258).  

Selain keanekaragaman produk, citra perusahaan pada perusahaan ritel 

juga sangat erat kaitannya dengan pelayanan yang diberikan. Menurut Lytle 

(1996: 117) pelayanan merupakan sarana untuk mengidentifikasi dan memenuhi 

superior need. Atau dengan kata lain layanan konsumen dapat menjadi pusat 

keuntungan perusahaan. Menurut Tim Pusat Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa, pelayanan adalah kemudahan yang diberikan 

sehubungan dengan jual-bali  barang atau jasa. Sedangkan menurut Fandi 

Tjiptono (2000:58) pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam melayani 

pelanggan supaya pelanggan mendapatkan kepuasan yang meliputi kecepatan, 

ketepatan, keamanan,  keramahan, dan kenyamanan. Oleh karena itu pelayanan 

yang diberikan harus menjadi perhatian yang utama bagi pebisnis ritel, semakin 

baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin baik pula citra sebuah 

perusahaan dimata konsumennya.  

Perusahaan ritel yang mampu memberikan kualitas pelayanan pada produk 

dan jasa dengan baik serta mampu menyediakan keanekaragaman produk dengan 

baik sesuai dengan apa yang pelanggan harapkan, pada nantinya secara jangka 

panjang akan berpengaruh pada citra pada perusahaan tersebut. Citra perusahaan 
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yang baik mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai citra yang baik dimata pelanggan, produk dan jasanya relatif lebih 

bisa diterima pelanggan dari pada perusahaan pesaing yang mempunyai citra 

buruk.  

Suatu perusahaan berkepentingan memeberikan informasi kepada publik 

agar dapat memebentuk citra yang baik. Citra ini dibentuk berdasarkan impresi 

atau pengalaman yang dialami oleh seseorang terhadap sesuatu, sehingga pada 

akhirnya membangun suatu sikapmental. Sikap mental tersebut nantinya akan 

dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan karena citra dianggap 

mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadapa sesuatu.  

Swalayan Aneka Jaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang  

ritel dimana citra perusahaan sangat penting untuk diperhatikan. Swalayan Aneka 

Jaya Boja hadir dengan menyediakan berbagai macam jenis produk yang 

ditawarkan mulai dari produk makanan, minuman, pakaian serta berbagai macam 

produk kebutuhan rumah tangga lainnya dengan berbagai macam jenis variasi dan 

merek dengan slogan “Makin Lengkap Makin Asyik”. Produk-produk yang 

ditawarkanpun beraneka ragam sesuai dengan slogan yang dimiliki, ini terlihat 

dari banyaknya merek, ukuran, warna, serta kualitas produk  dari tiap- tiap jenis 

produk yang ditawarkan oleh Swalayan Aneka jaya.  

 Selain menawarkan keragaman produk yang lengkap, pelayanan yang 

baik juga diusahakan oleh Swalayan Aneka Jaya Boja dengan menyediakan 

pramuniaga yang ramah, terampil dan memiliki pengetahuan produk bahkan 

perusahaan memiliki jam buka yang panjang dari jam 09.00-21.00WIB. Selain itu 
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perusahaan menugaskan para karyawan untuk selalu memastikan kebersihan 

lantai dan ruangan setiap saat agar konsumen merasa nyaman saat berbelanja. 

Persepsi nyaman juga dihasilkan oleh pencahayaan dalam toko yang terang, 

iringan music dan aroma yang wangi. Strategi tersebut salah satunya bertujuan 

untuk membangun citra yang baik bagi perusahaan.  

Namun pada kenyataannya, citra Swalayan Aneka Jaya di mata 

masyarakat saat ini menurun. Ini terbukti dari tidak konsistennya perusahaan 

dalam menyediakan barang kebutuhan rumah tangga dan tidak konsistennya  para 

pegawai swalayan Aneka jaya dalam melayani pembeli. Berdasarkan wawancara 

dengan pembeli mengatakan saat tahun-tahun pertama setiap ulang tahun 

perusahaan, pembeli diberi diskon 20%-30% untuk semua jenis pembelian produk 

tetapi pada saat ini diskon yang diberikan hanya 10% saja itupun hanya pada 

produk fashion. Selain itu ketersediaan barang konsumsi yang meliputi convirence 

goods juga semakin menurun ini terbukti dari sering kosongnya produk rumah 

tangga dan produk peralatan mandi, padahal barang tersebut merupakan barang 

yang dibeli konsumen dalam frekwensi tinggi, dibutuhkan dalam waktu yang 

segera dan hanya memerlukan usaha yang minimum. Ketidak  konsistennya 

perusahaan inilah yang membawa dampak citra perusahaan dimata masyarakat 

menjadi menurun. Ini terlihat dari jumlah pembeli Swalayan Aneka Jaya yang 

mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bahkan cenderung mengalami 

penurunan, untuk melihat perkembangan jumlah pembeli Swalayan Aneka Jaya 

Boja dapat kita lihat data jumlah pembeli periode Januari- Desember 2010 pada 

tabel di bawah ini 
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Tabel 1.1 

Data pembeli di Swalayan Aneka Jaya Boja tahun 2010 

No Bulan Jumlah Pembeli Persentase Pembeli 

1 Januari 2.579 7,72% 

2 Februari 2.471 7,40% 

3 Maret 2.366 7,10% 

4 April 2.298 7,78% 

5 Mei 2.269 7,99% 

6 Juni 2.435 7,29% 

7 Juli 2.687 8,04% 

8 Agustus 2.749 8,23% 

9 September 3.887 11,64% 

10 Oktober 2.971 8,89% 

11 November 2.885 8,64% 

12 Desember 3.090 9,25% 

 Jumlah 33.387 99,97% 

(sumber: Swalayan Aneka Jaya) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jumlah pembeli Aneka Jaya tahun 

2010 dari bulan Januari sampai dengan Agustus mengalami penurunan yang 

fluktuatif. Kenaikan paling besar pada bulan September 2010 yaitu sebesar 

11,64% kenaikan tersebut terjadi karena pada bulan September umat Islam 

merayakan Hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri, kenaikan pembelian 

terjadi lagi pada bulan Desember yaitu sebesar 9,29% ini disebabkan pada bulan 
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Desember umat kristen merayakan hari besar natal, kenaikan pembelian tidak 

seperti pada bulan september, ini disebabkan karena mayoritas penduduk Boja 

dan sekitranya beragama Islam.  Penurunan paling besar terjadi pada bulan 

Febuari sampai dengan Maret yaitu sebesar 7,40% sampai dengan 7,10% ini 

terjadi karena pada bulan-bulan tersebut banyak terjadi hajatan sehingga daya beli 

masyarakat menurun.  

Perkembangan perilaku konsumen yang semakin komplek menuntut dunia 

ritel agar semakin kreativ merumuskan strategi. Oleh karena itu Swalayan Aneka 

Jaya Boja harus memiliki strategi  jitu dalam mempertahankan dan meningkatkan 

pelayanannya sehingga citra perusahaan Swalayan Aneka jaya Boja yang baik 

dapat tercapai secara optimal.  

Citra perusahaan dapat mengubah evaluasi konsumen yang obyektif 

menjadi subyektif. Peluang inilah yang diambil pemain bisnis dalam 

mengembangkan konsep perusahaan sehingga menciptakan image yang positif. 

Diharapkan melalui mekanisme ini pencapaian citra perusahaan akan berjalan 

baik dan lancar. Proses inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: “Pengaruh Keragaman Produk dan 

pelayanan Terhadap Citra Perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik perumusan 

masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah posisi dari keragaman produk dan pelayanan terhadap dan citra 

perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja? 

2. Adakah pengaruh keragaman produk terhadap citra perusahaan pada Swalayan 

Aneka Jaya Boja?   

3. Adakah pengaruh pelayanan terhadap citra perusahaan  pada Swalayan Aneka 

Jaya Boja? 

4. Adakah pengaruh keragaman produk dan pelayanan terhadap citra pada 

perusahaan Swalayan Aneka jaya Boja? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusa masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimanakah posisi dari keragaman produk, pelayanan 

terhadap  citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja.   

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keragaman produk terhadap 

citra perusahaan Swalayan Aneka Jaya Boja 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan terhadap citra 

perusahaan swalayan Aneka jaya Boja. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keragaman produk dan 

pelayanan terhadap citra perusahaan swalayan Aneka jaya Boja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah:  
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A. Manfaat Teoritis 

1. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

tentang pemasaran jasa dan masalah yang dihadapinya, terutama tentang 

keragaman produk dan pelayanan terhadap citra perusahaan.  

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan dan dipakai sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan 

variabel yang berbeda.  

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman dalam 

penerapan ilmu yang berkaitan dengan usaha jasa yaitu mengenai 

keragaman produk dan pelayanan terhadap citra perusahaan. 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi Swalayan Aneka Jaya 

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran 

dan mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi citra perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan Ritel 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pihak yang 

berkepentingan untuk kemudian hasilnya bisa dijadikan pertimbangan 

dalam pemberian kebijakan demi kepentingan perusahaan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 
2.1  Konsep Dasar Citra Perusahaan  

2.1.1 Pengertian citra perusahaan 

Citra adalah bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, 

seseorang, suatu komite atau suatu aktivitas (Soemirat dan Ardianto, 2003:113). 

Citra mempunyai kekuatan di luar perusahaan, yang akan menambah nilai produk 

atau jasa perusahaan. Oleh karenanya citra mempunyai peran penting dalam 

perusahaan, karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen (Kotler dan 

Armstrong, 1997:92).  

Menurut Jefkinds (Soemirat dan Adrianto, 2003:114) citra adalah kesan 

yang diperoleh berdasarkan pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-

fakta atau kenyataan. Jadi citra terbentuk dari pengetahuan dan informasi-

informasi yang diterima seseorang. Sedangkan menurut Danasaputra, citra dapat 

digambarkan melalui persepsi, kognisi, motivasi dan sikap dari seseorang 

sehingga pembentukan citra akan menghasilkan sikap pendapat, tanggapan atau 

perilaku tertentu (Soemirat dan Adrianto,2003:115).   

Kapferer (1992:37) mengatakan bahwa, “image is on the receiver side” 

sedangkan “ identity is on the sender’s side”, artinya citra merek (image) adalah 

sebagaimana masyarakat mengartikan semua tanda-tanda yang dikeluarkan / 

disampaikan oleh merek melalui barang-barang, jasa-jasa, dan program 

komunikasinya. Dengan kata lain,  citra dalah reputasi.   
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Citra perusahaan yang ideal adalah kesan yang benar, yaitu sepenuhnya 

berdasarkan pengalaman, pengetahuan serta pemahaman atas kenyataan yang 

sesungguhnya. Citra perusahaan yang baik adalah citra perusahaan yang positif.  

Menurut Anggoro (2002:62) hal hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu 

perusahaan adalah: (1) sejarah atau riwayat hidup yang gemilang, (2) 

keberhasilan-keberhasilan di bidang  keuangan, (3) hubungan industry yang baik, 

(4) kesediaan memikul tanggung jawab social dan juga faktor-faktor lain 

pembentuk citra perusahaan.  

Menurut Sophia (2008:104 ) citra perusahaan merupakan gambaran jiwa, 

atau kepribadian perusahaan yang oleh pemiliknya berusaha disampaikan kepada 

pelanggan. Sementara bagi pelanggan, citra perusahaan merupakan sikap individu 

dari perusahaan tersebut. Citra atau image perusahaan dipengaruhi oleh periklanan 

yang dilakukan, pelayanna, layout toko, sebagaimana halnya dengan kualitas, 

harga, keragaman dan kedalaman barang dagangan.  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpukan citra perusahaan 

merupakan persepsi dan kesan masyarakat terhadap suatu perusahaan, dimana 

konsumen akan memberikan citra yang baik terhadap suatu perusahaan, jika 

perusahaan tersebut mampu memberikan citra yang positif. Dan persepsi 

masyarakat terhadap  citra perusahaan merupakan asset penting bagi perusahaan.  

2.1.2 Komponen Citra Perusahaan  

Soemirat dan Ardianto (2003:115-116) menyatakan ada empat komponen 

yang diartikan citra individu terhadap rangsang yaitu: (1) Persepsi, (2) kognisi, (3) 

motif, (4) sikap.  
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Komponen persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap 

lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dalam komponen 

kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini 

akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, sehingga individu 

harus diberikan informasi-informasi yang cukup agar dapat mempengaruhi 

kognisinya. Sedangkan motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong individu untuk melakukan kegiatan- kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Komponen sikap, yaitu kecendrungan bertindak, bersepsi, berpikir 

dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan 

berprilaku melainkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara- cara tertentu.   

2.1.3 Jenis- Jenis Citra 

Frank Jefkinds dalam (Soemirat dan Adrianto, 2003:118) membagi citra 

menjadi lima jenis yaitu: (1) citra bayangan citra yang dianut oleh orang-orang 

dalam (biasanya pimpinan) mengenai pandangan orang luar terhadap organisasi 

atau perusahaannya, (2) citra yang berlaku yaitu citra yang melekat pada orang 

lain terhadap organisasi atau perusahaan. Citra ini sering terbentuk karena 

pengalaman atau pengetahuan orang lain yang belum tentu memadai, citra ini 

cenderung negative, (3) citra yang diharapkan, citra yang diinginkan oleh 

manajemen dan tidak selalu sama dengan citra sebenarnya. Biasanya citra yang 

diharapkan lebih baik dari citra yang sebenarnya, (4) citra perusahaan, citra 

perusahaan sering juga disebut sebagai citra lembaga yaitu citra dari organisasi 

secara keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan pelayanan, (5) citra 

majemuk, yaitu citra yang dibentuk oleh masing-masing orang didalam suatu 
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perusahaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan juga tidak sama 

dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.  

Selanjutnya Frank Jefkinds (Soemirat dan Adrianto, 2003:120) juga 

menjelaskan secara singkat citra itu biasa dikategorikan atas: (1) the mirror image 

(cermin citra), (2) the current image (citra masih hangat), (3) the wish image (citra 

yang diinginkan), (4) the multiple image (citra yang berlapis). The mirror image 

(cermin citra) yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen terhadap publik 

eksternal dalam melihat perusahaannya. The current image (citra masih hangat), 

citra yang terdapat pada publik eksternal yang berdasarkan pengalaman atau 

miskinnya informasi dan pemahaman public eksternal. The wish image (citra yang 

diinginkan), pada citra ini manajemen menginginkan pencapaian prestasi tertentu. 

The multiple image (citra yang berlapis) yaitu citra dimana sejumlah individu, 

kantor, cabang atau perwakilan perusahaan yang dapat membentuk citra tertentu.  

Selain Frank Jefkinds, Anggoro (2002:59-68) juga membagi citra menjadi 

lima jenis,  antara lain :  

1. Citra bayangan yaitu citra yang melekat pada orang dalam anggota-anggota 

organisasi biasanya adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar 

terhadap organisasinya, citra ini cenderung positif.  

2. Citra yang berlaku yaitu citra atau pandangan yang melekat pada pihak luar 

mengenai suatu organisasi, citra ini berlaku tidak selamanya atau jarang 

sesuai dengan kenyataan biasanya citra ini cenderung negatife, citra ini amat 

bergantung banyak sedikitnya informasi yang dimiliki penganut atau 

mereka yang mempercayainya.  
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3. Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. 

Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya, biasanya citra 

harapan lebih baik dari citra sebenarnya.  

4. Citra perusahaan yaitu citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 

bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Hal-hal positif yang dapat 

meningkatkan citra perusahaan adalah sejarah yang gemilang, keberhasilan-

keberhasilan dibidang keuangan yang pernah diraih, sukses ekspor, 

hububangan industry yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja 

yang besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab social, komitmen 

mengadakan riset, dan sebagainya.  

5. Citra majemuk, yaitu citra yang terbentuk dari masing-masing unit dan 

individu (pegawai atau anggota) dan citra yang terbentuk belum tentu sama 

dengan organisasi atau perusahaan atau organisasinya.   

Dari pembagian jenis citra yang telah diuraikan diatas, maka bisa 

disimpulkan bahwa citra itu dapat muncul atau diduga oleh manajemen itu sendiri, 

dibuat oleh masyarakat dan  diinginkan oleh organisasi itu sendiri.   

2.1.4 Pentingnya Citra dalam Manajemen Perusahaan  

Citra yang baik dari suatu perusahaaan merupakan asset yang penting bagi 

perusahaan, karena citra mempunyai dampak pada persepsi konsumen. Dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, citra  yang  baik akan diperoleh 

perusahaan. Suatu perusahaaan akan mendapat manfaat dari citra yang baik, jika 

perusahaan tersebut mampu membuat perusahaannya dapat diterima oleh 

konsumen. 
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Menurut Irawan (2005:1) manfaat yang diperoleh dari citra perusahaan 

yang baik adalah sebagai berikut:  

1. Dapat menarik sumber daya manusia yan berkualitas untuk bergabung 

sehinnga memiliki daya saing yang tinggi.  

2. Dapat memperoleh kesempatan bisnis yang jauh lebih besar dari perusahaan 

dengan citra yang buruk.  

3. Presentase kesuksesan produk atau layanan baru yan diluncurkan dapat jauh 

lebih tinggi dibandingkan  dengan perusahaan dengan citra rata- rata 

dibawah industri.  

4. program dan aktivitas pemasaran juga menjadi lebih efisien.  

5. Para investor akan lebih terpengaruh terhadap harga saham terutama bagi 

perusahaan yang sudah go public. 

6. Loyalitas pelanggan akan meningkat, mereka relatife tidak sensitife 

terhadap harga. 

7. Perusahaan menikmati pertumbuhan pendapatan dan laba yang lebih baik.  

Sedangkan menurut zinkhan, pentingnya citra bagi perusahaan antara lain: 

(1) Dapat merangsang penjualan, (2) Dapat membangun nama baik perusahaan, 

(3) Membangun identitas bagi karyawannya, (4) Mempengaruhi investor dan 

lembaga- lembaga keuangan, (5) Memajukan hubungan baik dengan suatu 

komunitas, dengan pemerintah, dengan tokoh masyarakat dan dengan peran 

opinion leaders (Soemirat dan Ardianto, 2003: 120-122). 
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2.1.5 Mengukur Citra Perusahaan 

Dalam rangka menciptakan citra yang baik pada perusahaan, perusahaan 

diharapkan dapat mengukur citra perusahaan dengan menggunakan skala 

pengukuran citra perusahaan. Menurut Zimmer dan Golden Mudie (Simamora, 

2004:124) dalam mengukur  citra ada dua pendekatan. Pertama adalah 

mereflesikan citra di benak konsumen mereka sendiri, ini disebut pendekatan 

tidak berstruktur (unstructured approach) karena memang pelanggan bebas 

menjelaskan suatu obyek dibenak mereka. Cara kedua adalah peneliti menyajikan 

dimensi-dimensi yang ditanyakan itu atau pendekatan yang tertruktur (structured 

approach).   

Dalam Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) 2005 terdapat 10 

indikator dalam penelitian pengukuran citra. Indikator-indikator tersebut 

dikelompokkan menjadi empat dimensi yaitu dimensi (1) quality, (2) 

performance, (3) responsibility, dan (4) attractiviness (Irawan, 2005:48).  

Dimensi quality yaitu perhatian tinggi terhadap konsumen, produk atau 

jasa berkualitas tinggi, kepercayaan dan inovatif. Dimensi performance yaitu 

perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang dan 

perusahaan yang dikelola dengan baik. Indikator dalam dimensi  responsibility 

yaitu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab sosial, sedangka dimensi attractiviness yaitu perusahaan 

merupakan tempat kerja idaman dan perusahaan memiliki karyawan yang 

berkualitas.  
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Sedangkan Fortune (Irawan, 2005:28) menyatakan dalam melakukan 

pengukuran terhadap citra perusahaan membatasi pada 4 indikator, yaitu:  

1. Tanggung Jawab Sosial 

 Tanggung jawab sosial adalah perilaku yang merupakan reaksi terhadap 

norma-norma, nilai-nilai, harapan-hrapan yang diselenggarakan masyarakat 

yang berlaku. Tanggung jawab perusahaan juga dapat dikatakan sebagai 

tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan eksteren perusahaan, 

misalnya pada masyarakat sekitar perusahaan memberikan kompensasi atas 

keberadaan perusahaan tersebut.  

2. Inovasi 

 Inovasi ditujukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Inovasi 

merupakan ciri utama dari perusahaan yang berkinerja tinggi. Keberhasilan 

inovasi dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk menyerap dan 

mengevaluasi informasi  lingkunga eksternal dan mengimplementasikan 

dalam kemampuan teknis perusahaan meliputi:  

a. Penemuan (invention), tindakan menciptakan atau mengembangkan suatu 

produk atau proses baru 

b. Inovasi, proses penciptaan produk dari penemuan 

c. Peniruan, penggunaan suatu inovasi suatu perusahaan-perusahaan serupa. 

Biasanya mengarah pada standarisasi produk atau proses.  

3. Kualitas Manajemen 

Suatu manajemen yang baik harus dapat membuat keputusan yang tepat 

untuk perusahaan. Keputusan yang diambil akan berpengaruh terhadap 
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kinerja perusahaan dimata masyarakat. Manajemen yang berkualitas dari 

suatu perusahaan adalah suatu manajemen yang dapat menerapkan fungsi 

manajemen dengan baik.  

4. Kepercayaan Masyarakat 

Kepercayaan masyarakat yaitu persepsi masyarakat dengan perusahaan 

terebut. kepercayaan masyarakat terbentuk setelah melihat kinerja dari 

perusahaan sehingga masyarakat meyakini perusahaan akan dapat 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Kepercayaan masyarakat 

dalam pengukuran citra perusahaan dapat dilihat dari banyaknya jumlah 

masyarakat yang menggunakan jasa dari perusahaan dan bersedia terus 

melakukan hubungan dengan perusahaan.  

 

2.2 Konsep Keragaman produk 

2.2.1 Pengertian Keragaman Produk 

Produk adalah suatu yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat 

diraba termasuk bungkus, warna, harga prestise perusahaan dan pengecer, 

pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. Menurut Kotler dan Amstrong ( 1997:9) 

produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikomsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan.  

Keragaman produk adalah sejumlah kategori barang- barang (produk) 

yang berada di dalam toko atau departement store. Toko dengan banyaknya jenis 
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barang dagangan (produk) dapat dikatakan mempunyai keluasan yang bagus.  

Menurut (Utami 2006:166)  Keragaman produk merupakan banyaknya item 

pilihan dalam masing-masing kategori produk. Toko dengan keragaman produk 

yang luas (large assortment) dapat dikatakan mempunyai kedalaman  (depth) 

yang baik.  

Sedangkan pengertian keragaman produk menurut James F. Engels 

(Engels, 1995:258) adalah keragaman produk adalah kelengkapan produk yang 

menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang ditawarkan juga 

ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko . Ma’aruf (2005:144) hal- hal 

yang berkenaan dengan keragaman produk adalah: (1) wide, lebar yaitu 

banyaknya jenis atau tipe produk yang dijual, (2) deep, dalam yaitu banyaknya 

pilihan ( warna,  ukuran, bahan, dan lain-lain) atas masing- masing jenis atau tipe 

yang dijual.  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keragaman produk adalah 

banyaknya ragam atau macam-macam produk dalam artian kelengkapan produk 

mulai dari banyaknya jenis, merk, warna, bahan, ukuran, kualitas serta 

ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko.  

2.2.2 Peran Keragaman Produk dalam Perusahaan Ritel 

Salah satu unsur kunci dalam persaingan diantara bisnis eceran adalah 

ragam produk yang disediakan oleh pengecer. Oleh karena itu, pengecer harus 

membuat keputusan yang tepat mengenai keragaman produk yang dijual, karena 

dengan adanya macam-macam produk dalam arti produk yang lengkap mulai dari 

merk, ukuran, kualitas dan ketersediaan produk setiap saat akan memudahkan 
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konsumen dalam memilih dan membeli berbagai macam produk sesuai dengan 

keinginan mereka.  

Selain sebagai salah satu unsur kunci dalam persaingan bisnis ritel,  

keragaman produk juga mempunyai peranan penting bagi  perusahaan ritel, 

dengan banyaknya ragam produk yang ditawarkan konsumen akan lebih merasa 

diperhatikan karena konsumen dapat membeli berbagai macam merek produk, 

ukuran produk hingga berbagai macam kualitas produk yang disediakan oleh 

perusahaan ritel tersebut. Dengan adanya keragaman produk yang ditawarkan, 

konsumen akan memberikan citra yang baik bagi perusahaan ritel.  

Perencanaan keragaman produk pada perusahaan ritel harus dilakukan 

dengan sangat hati-hati, dalam merencanakan keragaman produk ada hal- hal yang 

harus dipertimbangkan. Utami (2006:116) mengungkapkan bahwa dalam 

keragaman produk hal- hal yang harus dipertimbangkan meliputi: 

1. Variasi merek produk  

Variasi merek produk merupakan banyaknya jenis merek produk yang 

ditawarkan, dapat didefinisikan sebagai presentase permintaan untuk 

beberapa standart kualitas umumyang memuaskan.  

2. Variasi kelengkapan produk 

Variasi kelengkapan produk adalah sejumlah kategori barang barang yang 

berbeda didalam toko atau departement store. Toko dengan banyak jenis 

atau tipe produk barang yang dijual dapat dikatakan mempunyai banyak 

ragam kategori produk yang ditawarkan.  
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3. Variasi ukuran produk  

Variasi ukuran produk atau keberagaman (assortmen) merupakan sejumlah 

standar kualitas umum dalam kategori toko dengan keberagaman yang luas 

dapat dikatakan mempunyai kedalaman (depth) yang baik. 

4. Variasi kualitas produk  

Kualitas produk merupakan standar kualitas umum dalam kategori barang 

berkaitan dengan kemasan, lebel, ketahanan suatu produk, jaminan, 

bagaimana produk dapat memberikan manfaat.  

Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, adapun 

klisifikasi produk berdasarkan konsumen dan manfaatnya adalah: (1) klasifikasi 

barang konsumsi dan (2) klasifikasi barang industri.  

Klasifikasi barang konsumsi meliputi: convirence goods, yaitu barang 

yang dibeli konsumen dalam frekuensi tinggi, dibutuhkan dalam waktu yang 

segera dan hanya memerlukan usaha yang minimum dalam membandingkan dan 

pembeliannya, contoh: sabun mandi. Shopping Goods, barang yang dalam proses 

pemilihan dan pembeliannya dibandingkan dengan karateristiknya untuk melihat 

kecocokannya baik dalam hal mutu, harga maupun model, contoh : sepatu, baju. 

Specialty Goods, barang yang memilki karateristik yang unik atau identifikasi 

merk yang sedemikain rupa sehingga untuk mendapatkannya pembeli bersedia 

untuk membeli dengan harga mahal. Contoh : sepeda motor, mobil. Unsought 

Goods, barang yang diketahui pembeli ataupun kalau sudah diketahui pada 

umunya mereka belum terpikirkan untuk membelinya., contoh : ensiklopedia, 

asuransi.  
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Klasifikasi barang industri, produk ini di klasifikasikan atas dasar 

bagainama mereka memasuki proses produksi dan dari segi biaya relaif yaitu: (1) 

bahan baku dan suku cadang yaitu barang yang seluruhnya masuk dalam barang 

jadi, (2) barang modal yaitu barang yamg memberi kemudahan dalam mengelola 

dan mengembangkan produk jadi. (3) perlengkapan dan jasa yaitu barang yang 

tidak tahan lama dan jasa memberikan kemudahan dalam mengembangkan dan 

mengelola keseluruhan produk jadi.  

Barang yang disediakan oleh Swalayan Aneka Jaya Boja adalah termasuk 

convenience goods dimana barang yang disediakan yaitu makanan, minuman, 

toiletries, baby product, plasticware, dan keperluan rumah tangga lainnya. 

Swalayan Aneka Jaya Boja selalu berusaha menyediakan barang-barang tersebut 

dalam berbagai merk, ukuran, warna dan kualitas serta berusaha agar barang-

barang tersebut selalu tersedia setiap saat jika konsumen membutuhkannya. Hal 

ini dilakukan agar perusahaan mempunyai citra yang positif dimata konsumen.  

Dari faktor- faktor yang dipertimbangkan dalam keragaman produk diatas, 

maka indikator yang relevan dengan penelitian adalah variasi merek produk, 

variasi kelengkapan produk, variasi ukuran produk, dan variasi kualitas produk.   

 

2.3 Konsep  Pelayanan  

2.3.1 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu upaya yang diberikan oleh perusahaan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan untuk mencapai keputusan ( Juhana Wijaya, 1999:4) 

sedangkan yang dimaksud pelayanan menurut Endar Sugiarto (2002:36) adalah 
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suau tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain ( konsumen, 

pelanggan, klien, tamu dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat 

dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani.  

Menurut Lytle (1996: 117) pelayanan merupakan sarana untuk 

mengidentifikasi dan memenuhi superior need. Atau dengan kata lain layanan 

konsumen dapat menjadi pusat keuntungan perusahaan. Menurut Tim Pusat 

Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pelayanan 

adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual-bali  barang atau jasa.  

Fandi Tjiptono (2002:58) pelayanan adalah suatu sikap atau cara dalam 

melayani pelanggan supaya pelanggan mendapatkan kepuasan yang meliputi 

kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Sedangkan menurut 

Kertajaya,dkk (2002:39) Service (pelayanan) merupakan nilai yang berkaitan 

dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen,  

Dari pengertian-pengertian di  atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan proses pemberian bantuan yang mana diberikan seseorang kepada 

orang lain dalam jual beli barang atau jasa sehingga orang tersebut memperoleh 

sesuatu yang diinginkan. Jasa/pelayanan memiliki beberapa karakteristik utama 

yang membedakannya dengan barang (goods).  

Karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut (Tjiptono, 2002: 15-17) :  

1. Tidak berwujud (intangiability) 

Pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat 

dirasakan, dan dinikmati sebelum dibeli konsumen. Menurut Berry konsep 

intangiability memiliki dua pengertian yaitu: (a) sesuatu yang tidak dapat 
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disentuh dan tidak dapat dirasa, (b) sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, 

diformulasikan, atau dipahami secara rohaniah  

2. Tidak dapat dipisahkan (inseparitibility) 

Pada umumnya pelayanan yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada 

waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk deserahkan 

kepada pihak lainnya, maka mereka merupakan bagian dari pelayanan itu. 

Ciri khusus dalam pemasaran jasa adalah adanya interaksi antara penyedia 

jasa dan pelanggan. 

3. Variability/heterogeneity/inconsistency 

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan tergantung dari siapa penyedia 

pelayanan dan kondisi dimana pelayanan tersebut diberikan. Pelayanan 

bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized output, artinya 

banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantng pada siapa, kapan, dan 

di mana pelayanan tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor yang menyebabkan 

variabilitas kualitas pelayanan (Bovee, Houston, dan Thill,1995, dalam 

Tjiptono, 2002:17) yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama 

penyampaian jasa, moral/motivasi karyawan dalam melayani pelanggan, 

dan beban kerja perusahaan. 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Pelayanan tidak dapat disimpan sebagai persediaan yang siap dijual atau 

dikonsumsi pada saat diperlukan, karena hal tersebut maka pelayanan tidak 

tahan lama. Dengan demikian bila suatu pelayanan tidak digunakan, maka 

pelayanan tersebut akan berlalu begitu saja. 
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Untuk memberikan pelayanan yang baik dibutuhkan kesungguhan yang 

mengandung unsur kecepatan, keramahan, kenyamanan yang terintegrasi sehingga 

manfaat yang besar akan diperoleh,terutama akan pencitraan konsumen.  

2.3.2 Karakteristik Kualitas Pelayanan pada Perusahaan Ritel  

Menurut Lupiyoadi (2001: 194) secara garis besar karakteristik peran dari 

pelayanan terdiri dari beberapa yaitu: (1) menciptakan perhatian calon pembeli, 

(2) menggugah minat calon pembeli, (3)  menanamkan keyakinan calon pembeli, 

(4) memperlakukan calon pembeli adalah raja yang harus dihormati, dilayani dan 

dipuaskan. Dengan beberapa karakteristik pelayanan diatas, diharapkan pelaku 

bisnis dapat mengimpletasikan pada perusahaannya, agar perusahaan yang 

dikelola mempunyai citra yang positif dimata konsumennya, karena konsumen 

merasa pelayanan yang mereka harapkan sesuai dengan apa yang meraka terima. 

Kualitas pelayanan yang baik sering dikatakan sebagai salah satu faktor 

yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis, maka tentu saja kulaitas 

pelayanan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya menciptakan citra 

positif dimata konsumen. Tjiptono (2002:58) menyebutkan pelayanan yang baik 

akan dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang semakin melekat erat dan 

pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain. Lebih lanjut dikatakan Tjiptono 

unsur- unsur pelayanan yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan adalah:  

a. Kecepatan, adalah waktu yang digunakan dalam melayani konsumen atau 

pelanggan minimal sama dengan batas waktu standar pelayanan yang 

ditentukan oleh perusahaan.  
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b. Ketepatan, kecepatan tanpa ketepatan dalam bekerja tidak mennjamin 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ketepatan sangatlah penting dalam 

pelayanan.  

c. Keamanan, dalam melayani para konsumen diharapkan perusahaan dapat 

memberikan perasaan aman untuk menggunakan produk jasanya.  

d. Keramahan, dalam melayani para pelanggan, karyawan perusahaan dituntut 

untuk mempunyai sikap sopan dan ramah.  

e. Kenyamanan, rasa nyaman timbul jika seseorang merasa diterima 

apaadanya. Dengan demikian, perusahaan harus dapat memberikan rasa 

nyaman pada konsumen.  

Selain memperhatikan unsur-unsur pelayanan, perusahaan ritel juga perlu 

memperhatikan standar kualitas pelayanan. Menurut Lupiyoadi (2001: 196) 

standar kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan  antara lain: (1) tingkat 

keaktifan penjual atau pedagang dalam melayani calon pembeli, (2) tingkat 

keramahan penjual dalam menghadapi calon pembeli, (3) tingkat penjelasan 

produk yang ditawarkan oleh pedagang kepada calon pembeli, (4) tingkat 

demonstrasi yang diajukan oleh penjual terhadap calon pembeli. 

Peneliti dari Texas University A & M dan kemudian dikuatkan dalam 

penelitian oleh Forum Corporation (Griffin, 2002:111) mengidentifikasikan lima 

dimensi kualitas pelayanan yang paling penting bagi pembeli yaitu : 

1. Keberwujudan / Tangible : fasilitas fisik dan perlengkapan serta penampilan 

personil.   
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2. Kehandalan / Reliability : kemampuan untuk memberikan apa yang telah 

disajikan, secara handal dan tepat. 

3. Daya tanggap / Responsiveness : keinginan untuk membantu pelanggan dan 

memberikan pelayanan yang cepat.  

4. Jaminan / Assurance : pengetahuan dan sopan santun para pegawai dan 

kemampuan mereka untuk mengesankan kepercayaan dan keyakinan. 

5. Perhatian / Emphaty : tingkat kepedulian dan perhatian individual yang 

diberikan kepada pelanggan. 

Selain kedua faktor yang telah di uraikan diatas, pelaku bisnis, dalam hal 

ini pelaku bisnis pada bisnis ritel juga harus memperhatikan perilaku konsumen 

sebelum melakukan transaksi pembelian. Sutanto (1996:165) menyatakan 

sebelum melakukan transaksi pembelian, komsumen memiliki superior need 

sebagai berikut: (1) kebutuhan informasi produk, (2) kebutuhan informasi tehnik, 

(3)  kebutuhan status dan citra, (4) kebutuhan kepercayaan, (5) kebutuhan 

kecocokan, (6)  kebutuhan untuk menanyakan hal khusus, (7) kebutuhan 

informasi situasioanal.  

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan proses pemberian bantuan yang mana diberikan seseorang kepada 

orang lain dalam jual beli barang atau jasa dengan memperhatikan unsur- unsur 

pelayanan dan standar kalitas pelayanan. Dalam penelitian ini indikator-indikator 

dari pelayanan yang digunakan adalah keberwujudan, kehandalan, daya tanggap, 

jaminan dan perhatian.   
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2.4 Konsep Pasar Swalayan 

Pada umumnya orang menganggap bahwa pasar swalayan sama artinya 

dengan department store atau toko serba ada karena istilah tersebut sering dipakai 

bersama, namun sebenarnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda.  

Adapun pengertian dari toko serba ada atau department store merupakan 

toko yang menjual beberapa lini produk, yang memerlukan keterangan lebih lebih 

lanjut mengenai ukuran, kegunaan atau koleksi yang tersedia seperti pakaian, 

kosmetik. Jadi, dalam hal ini peran pramuniaga sangat dominan ( Kotler, 

1997:120). 

Sedangkan swalayan adalah sebuah toko yang menganut operasi swalayan, 

volume harga barang tinggi, laba sedikit biaya murah. Toko ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen baik makanan, minuman ataupun barang-barang 

rumah tangga yang lain yang tidak memerlukan keterangan lebih lanjut. Jadi 

dalam hal ini pramuniaga hanya berperan apabila dikehendaki oleh pembeli ( 

Kotler, 1997:124).  

Adapun konsep pasar swalayan menurut Mc. Common ( dalam Kotler 

1997:124) adalah sebagai berikut:  

1. Swalayan dan displai swaseleksi.  

2. Sentralisasi pelayanan pelanggan, biasanya di check out counter.  

3. Kemudahan dan berskala besar.  

4. Titik berat yang lebih besar pada harga.  

5. Ragam barang yang banyak serta banyaknya jenis barang dagangan. 
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Menurut Stanto (1996: 165) alasan-alasan seseorang memilih tempat 

berbelanja di pasar swalayan antara lain: (1) Kenyamanan lokasi (2) kecepatan 

pelayanan (3) kemudahan didalam mencari barang (4) kondisi toko yang tidak 

hiruk pikuk (5) harga (6) aneka pilihan barang (7) pelayanan yang ditawarkan (8) 

penampilan toko yang menarik (9)  kaliber tenaga-tenaga penjualannya. 

 
2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, yakni: 

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 

No. Judul penelitian Pengarang Variable  Hasil penelitian 

1 “Corporate Image, 

Service and 

product type” A 

study of the store 

as a image, store 

brand image and 

manfacturer 

brand image” 

Rita Martenson 

(2007) 

(X1) Keragaman  

Produk 

(X2) Pelayanan  

(Y) Citra  

Pada perusahaan ritel, citra toko 

atau perusahaan di pengaruhi oleh 

pelayanan yang baik dari 

pramuniaga toko. Keragaman 

produk yang lengkap juga 

mempengaruhi terbentuknya citra 

yang baik pada perusahaan ritel.  

2. “Pengaruh Kualitas 

Jasa dan 

Penanganan 

Keluhan Pelanggan 

Terhadap Citra 

Perusahaan”.   

Awag Adi 

Setiawan (2008) 

(X1) Kualitas 

Jasa  

(X2) Penanganan 

Keluhan 

Pelanggan  

(Y) Citra 

Perusahaan 

Variabel yang digunakan adalah 

Pelayanan, Penanganan Keluhan 

dan Citra Perusahaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

Pelayanan dan penanganan Keluhan 

berpengaruh positif terhadap Citra 

Perusahaan 

3. “Relative Sheetal B. (X1) Dimensi Faktor pelayanan menjadi faktor 
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Importance Of 

Service dimension: 

A Multisectoral 

Study”.  

Sachdev dan 

Harsh V. Verma 

(2004) 

Kualitas 

Pelayanan  

 

yang penting pada beberapa 

perusahaan, seperti pada 

perusahaan jasa dan perusahaan 

ritel. 

4. “ Pengaruh Bauran 

Ritel Terhadap 

Citra Perusahaan 

(study pada 

Matahari 

Departement Store 

Tunjungan Plaza 

Surabaya”   

Farid Hamdani 

(2004) 

(X1) Pelayanan  

(X2) Keragaman 

Produk  

(X3) Harga  

(X4) Suasana 

Toko  

(X5) Promosi  

(Y)  Citra 

Perusahaan  

Bahwa besarnya kontribusi bauran 

ritel yang terdiri dari pelayanan, 

keragaman  produk, harga, suasana 

toko, karyawan toko, dan metode 

promosi secara bersama sama 

terhadap variabel terikat yaitu Citra 

Perusahaan sebesar 64,7% 

sedangkan sisanya 35,% 

dipengarugi oleh variabel lain 

diluar penelitian.   

 
2.6 Kerangka Berfikir 

Sering dikatakan citra adalah kekuatan artinya citra mempunyai 

kemampuan diluar perusahaan yang dapat menambah kekuatan bagi produk 

barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, (Kotler dan Armstrong, 

1997:92). Citra perusahaan yang ideal adalah kesan yang benar, yaitu sepenuhnya 

berdasarkan pengalaman, pengetahuan serta pemahaman atas kenyataan yang 

sesungguhnya. Sebuah perusahaan yang akan sukses dalam jangka panjang adalah 

perusahaan yang dapat membangun sebuah citra positif. Citra perusahaan pada 

perusahaan ritel dapat tercipta dengan adanya keragaman produk yang baik dan 

interaksi antara kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen.  

Keragaman produk sangat mempengaruhi citra perusahaan dimata 

konsumen. Dengan tingkat keragaman produk yang bervariasi baik dari 



31 

 

kelengkapan produk yang ditawarkan, merek produk yang ditawarkan, variasi 

ukuran produk yang ditawarkan, dan variasi kualitas produk yang ditawarkan 

akan membuat  citra yang positif bagi perusahaan 

Selain faktor keragaman produk, pelayanan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi citra perusahaan suatu toko swalayan. Dengan pelayanan 

yang memuaskan maka konsumen akan mempunyai rasa diperhatikan. Unsur 

pelayanan yang baik dapat diwujudkan melalui bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati. Tangible (Keberwujudan) yaitu kemampuan 

perusahaan di dalam menunjukkan eksistensi dirinya kepada pihak eksternal. 

Bukti fisik ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan, dan penampilan 

karyawan. Sarana kerja yang memadai pada umumnya memberikan kepercayaan 

yang lebih dari perusahaan terhadap konsumennya. Kehandalan (Reliability) 

kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Hal ini dapat berupa adanya perbaikan kinerja yang sesuai dengan 

harapan pelanggan. Perbaikan kemampuan dalam memberikan pelayanan pada 

konsumen akan meningkatkan citra yang baik dan sebaliknya. Misalnya 

pelayanan yang sesuai yang dijanjikan, ketepatan waktu, sikap simpatik kepada 

pelanggan dan lain-lain. Daya tanggap (Responsiveness) kemauan para staf untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan. Pelanggan yang merasa diperhatikan dan dibantu ketika konsumen 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah produk, maka konsumen akan 

merasa dihargai ketika staf memberikan bantuan. Misalnya pelayanan yang cepat 

dari karyawan, karyawan yang selalu bersedia membantu pelanggan, informasi 
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yang jelas kepada pelanggan. Jaminan (Assurance) berkaitan dengan pengetahuan, 

kompetensi, kesopansantunan, dan kemampuan pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Kepercayaan yang 

semakin meningkat dari pelanggan terhadap perusahaan, maka akan memberikan 

nilai positif bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya keamanan, 

kesopanan, pengetahuan karyawan dan lain-lain. Perhatian (Empathy) merupakan 

pemberian perhatian yang tulus dan bersifat personal dan berupaya memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya memahami kebutuhan spesifik 

pelanggan, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Dengan kualitas pelayanan yang baik, sopan, ramah, dan menyenangkan tentunya 

akan membuat konsumen tertarik. Petugas yang bersikap ramah terhadap 

konsumen, pada umumnya akan menciptakan kesan yang baik bagi keseluruhan 

atribut. Sebaliknya apabila petugas tidak ramah, maka konsumen akan cenderung 

bersikap negatif dan hal ini akan berakibat tidak baiknya pada citra perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya faktor 

keragaman produk dan pelayanan yang baik dapat berpengaruh terhadap citra 

perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja. Jika suatu perusahaan mempunyai 

citra yang baik, konsumen akan melakukan pembelian dan akan 

merekomendasikan perusahaan tersebut terhadap orang lain dan secara tidak 

langsung perusahaan yang mempunyai citra baik akan memenangkan persaingan 

pada bisnis ritel.   

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini secara sistematis 

dan sederhana dapat dugambarkan seperti dibawah ini:  
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Gambar 2.1 kerangka Pemikiran 

 

 

Perusahaan Ritel 

Keragaman Produk 
1. Variasi Merek Produk yang 

ditawarkan  
2. Variasi Kelengkapan Produk 

yang ditawarkan 
3. Variasi Ukuran Produk yang 

ditawarkan  
4. Variasi Kualitas Produk yang di 

tawarkan  

Pelayanan 
1. Keberwujudan (Tangible) 
2. Kehandalan (Reliability) 
3. DayaTanggap 

(Responsiviness)  
4. Jaminan (Assurance) 
5. Perhatian  (Emphaty)  

 

Citra Perusahaan 
1. Tanggung Jawab 

Sosial  
2. Inovasi  
3. Kualitas Manajemen  
4. Kepercayaan 

Masyarakat  

Konsumen Akan 
Melakukan pembelian 

Konsumen tidak akan 
melakukan pembelian 
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2.7 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2006:71). Suatu hipotesis akan diterima jika didukung oleh tersedianya data yang 

memadai. Hipotesis merupakan anggapan dasar kemudian membuat teori 

sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. 

Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara dari pernyataan-pernyataan 

yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Dalam kaitannya dengan judul 

skripsi di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah:  

 H1 :  Ada pengaruh antara keragaman produk terhadap citra perusahaan 

Aneka Jaya Swalayan Boja 

H2 :  Ada pengaruh antara pelayanan terhadap citra perusahaan Aneka Jaya 

Swalayan Boja 

H3 : Ada pengaruh antara keragaman produk dan pelayanan terhadap citra 

perusahaan Aneka Jaya Swalayan Boja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, dimana hanya mengukur 

variabel yang ada dan tidak memanipulasi variabel tersebut. Sedangkan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian, untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat.  

Jenis penelitian yang dipakai adalah "Explanatory Research” atau 

penelitian yang bersifat menjelaskan, artinya penelitian ini menitikberatkan pada 

hubungan antar variabel penelitian dengan menguji hipotesis, uraiannya 

mengandung deskripsi tetapi fokusnya terletak pada hubungan antar variabel.   

 
3.2 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono 2005:55). Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan konsumen yang melakukan pembelian di 

Swalayan Aneka Jaya Boja 
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3.3 Sampel  

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Arikunto, 2006: 131). 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti maka dalam 

menentukan sampel menggunakan teknik accidental sampling yaitu sampel yang 

terdiri dari individu yang paling mudah dijumpai atau di akses (Sugiono 2004: 60). 

Adapun untuk menentukan jumlah sampel yang mewakili populasi secara 

keseluruhan maka rumus yang ditempuh melalui beberapa tahap perhitungan 

(Soemantri & Muhidin, 2006:96). 

Pada langkah pertama, menetukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) 

tekecil antara variabel bebas dan variabel terikat. Kedua, menentukan harga (α) 

dan (β) serta kuasa uji (1-β), setelah itu baru menetukan sampel secara iterasi.  

Pada iterasi pertama mengguanakan rumus :  
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Dimana +−α1Z = β−1Z = merupakan konstanta yang diperoleh dari 

distribusi normal. 

Pada iterasi kedua menggunakan rumus:  
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Sedangkan :  
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Keterangan : 

α−1Z   = Kostanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal.  

β−1Z   = Kostanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal.  

α  = Kekeliruan Tipe I  

β  = Kekeliruan Tipe II 

Ukuran sampel minimal iterasi pertama dan kedua harganya sampai 

dengan bilangan satuanya sama maka iterasi berhenti, apabila belum sama perlu 

dilakukan iterasi yang ketiga dengan menggunakan rumus iterasi kedua. Menurut 

Soemantri (2006:96) jika koefisien korelasi terendah tidak diketahui maka 

disarankan menggunakan 0,30.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ihda Nurul. M (2010:31-35) yang 

menganalisis tentang lokasi dan kualitas pelayanan terhadap citra perusahaan dari 

koefisien korelasi terkecil diperoleh harga sebesar 0.316 yaitu variabel jaminan. 

Dalam penelitian ini korelasi terendah dari variabel bebas ditetapkan  = 0.316, 

dan taraf nyata α = 5% dan β = 5%, dengan kuasa uji 95%.  

Sehingga langkah mencari ukuran sampel dapat dilakukan sebagai berikut:  

ρ= 0,316 (diperoleh dari tabel distribusi normal)  

α−1Z  = 1,645 dan β−1Z  = 1,645  

a. Menghitung iterasi pertama :  
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Maka : 

3
)(

)(
2

2
11 +
−+−

=
ρ

βα
U

ZZ
n  

3
)327197097,0(
)645,1645,1(

2

2

1 +
+

=n  

1n = 104,1050649 
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b. Menghitung iterasi kedua 
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2n = 103 

c. Menghitung iterasi ketiga :  
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3n =  103,1545156 

3n = 103 

Karena  dan  nilai sampai dengan bilangan satuannya sama, maka 

iterasi berhenti di nilai 103, maka sempel yang digunakan 103 responden. Dalam 

melakukan sampling peneliti melakukan pembagian untuk hari ramai dan hari 

sepi. Penelitian untuk minggu ramai dijatuhkan pada hari Minggu sebanyak 53 

responden karena pada hari tersebut banyak konsumen yang ingin berbelanja. 

Sedangkan untuk hari sepi dijatuhkan pada hari senin sebanyak 50 responden 

karena pada hari tersebut tidak banyak orang yang berbelanja. Mengingat jumlah 

sempelnya dibagi berdasar hari ramai dan hari sepi maka peneliti menggunakan 

teknik random sampling. Dimana tehnik ini pengambilan sampelnya didasarkan 
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atas campuran subyek- subyek didalam populasi sehingga semua subyek dianggap 

sama atau bersifat homogen.  

 
3.4  Variabel penelitian 

Variabel penelitian merupakan  obyek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu perhatian (Arikunto, 2006: 131). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel penelitian adalah:  

3.4.1 Citra Perusahaan (Y) 

Citra perusahaan adalah persepsi dan kesan masyarakat terhadap suatu 

perusahaan, dimana konsumen akan memberikan citra yang baik terhadap 

Swalayan Aneka Jaya, jika Swalayan Aneka Jaya mampu mmberikan citra yang 

positif dan mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Indikator 

dari citra perusahaan sebagai berikut: (1) Tanggung jawab sosial perusahaan, (2) 

Inovasi, (3) Kualitas manajemen, (4) Kepercayaan masyarakat 

3.4.2 Keragaman Produk (X1) 

Keragaman produk adalah banyaknya ragam atau macam-macam produk 

dalam artian kelengkapan produk mulai dari banyaknya jenis, merk, warna, bahan, 

ukuran, kualitas serta ketersediaan produk tersebut setiap saat di toko. 

Indikator dari variabel keragaman produk adalah: (1)  Kelengkapan produk 

yang ditawarkan, (2) Merk produk yang ditawarkan, (3) Variasi ukuran produk 

yang ditawarkan, (4) Variasi kualitas produk yang di tawarkan.  

3.4.3  Pelayanan (X2) 

 Pelayanan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan Swalayan 

Aneka Jaya kepada konsumen, agar konsumen  memperoleh apa yang mereka 
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butuhkan saat melakukaan pembelian di swalayan Aneka Jaya. Dalam penelitian 

ini indikator-indikator dari pelayanan yang digunakan adalah (1) Keberwujudan 

(tangible), (2) kehandalan (reliability), (3) daya tanggap (Responsiviness), (4) 

Jaminan (assurance),  (5) Perhatian (Emphaty).    

 
3.5  Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:  

3.5.1 Angket (Kuesioner)  

Metode angket yaitu cara pengumpulan data berbentuk pengajuan 

pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. 

Alat pengumpulan data dengan angket adalah kuesioner, yaitu alat pengumpulan 

data berupa daftar pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti untuk disampaikan 

kepada responden yang jawabannya diisi oleh responden sendiri (Soemantri, 

2006:32). Kuesioner yang digunakan adalah dengan skala LIKERT yaitu skala 

pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang, dengan 

menempatkan kedudukan sikapnya pada kesatuan perasaan kontinum yang 

berkisar dari sangat positif hingga ke sangat negatif terhadap sesuatu (objek 

pshikologis) (Soemantri, 2006:35). Setiap butir pertanyaan disertai lima jawaban 

dengan memberikan skor nilai. Skor nilai untuk jawaban sangat baik adalah 5, 

baik adalah 4, kurang baik adalah 3, tidak baik adalah 2, dan sangat tidak baik 

adalah 1.  

3.5.2 Metode Dokumentasi  
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Dokumentasi dari asal dokumen yang artinya barang-barang tertulis. 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 

menyelidiki benda-benda tertulis sperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan-catatan harian dan lain-lain (Arikunto, 

2006:158). Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku, jurnal penelitian, skripsi, dan data jumlah pengunjung Swalayan Aneka 

Jaya Boja.   

 
3.6 Uji Validitas dan Realibilitas  

3.6.1 Validitas 

Merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:168). Suatu instrument yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Cara yang dipakai dalam menguji tingkat 

validitas adalah dengan variabel internal, yaitu menguji apakah terdapat 

kesesuaian antara bagian instrumen secara keseluruhan. Rumus korelais yang 

digunakan adalah yang dikemukakan oleh Person yang dikenal rumus product 

moment (Arikunto,2006:170) yaitu sebagai berikut: 

Valid tidaknya instrimen ditentukann dengan cara mengkonsultasikan hasil 

perhitungan koefisien dengan nilai tabel koefisien pada tarif signifikan 5% atau 

tarif kepercayaan 95%.  

Apabila jika rxy> r table = valid  

Apabila jika rxy< r table = tidak  valid 
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Pengukuran validitas instrument diperoleh dari hasil uji coba instrument 

terhadap 30 responden. Kesesuaian rhitung yang diperoleh dari perhitungan dengan 

rumus validitas dikonsultasikan dengan table, harga r Product Moment untuk N= 

30 pada taraf signifikan 5%.   

Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah rumus korelasi 

Product Moment :  

r
xy 

=        

Keterangan:  

r
xy 

= Koefisien korelasi  

N = Jumlah subjek atau responden  

X = Skor butir  

Y = Skor jumlah  

ΣX
2 
=Jumlah kuadrat nilai X  

ΣΥ2=Jumlah kuadrat nilai Y (Arikunto,2006:160) 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menyampaikan uji coba keseluruh responden  

2. Mengelompokan item-item dari jawaban kedalam butir dan jumlah skor 

total yang diperoleh dari masing masing responden 

3. Dari skor yang diperoleh kemudian dibuat tabel perhitungan validitas 

4. Mengkorelasikan tiap butir skor dengan menggunkan rumus product 

moment 
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Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung   dengan 

r tabel  untuk degree of freedom (df) = n-2. n adalah jumlah sampel. Pada 

penampilan output  SPSS pada cronbash Alpha di kolom corelated Item-total 

corelation, jika r hitung  lebih besar dari r tabel  dan nilai positif maka butir pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid atau layak digunakan dalam pengambilan 

data. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 30 dan besarnya df dapat dihitung 

30 – 2 = 28, dengan df  = 28 dan alpha 0,05 didapat rtabel = 0,361. Jika rhitung > rtabel 

dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 

valid (Ghozali 2006:45). 

Hasil validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.1 

Validitas Keragaman Produk 

Item 
r hitung 

(Corrected Item- Total 
Correlation) 

R table Kesimpulan 

1 0,645 0,361 Valid 
2 0,646 0,361 Valid 
3 0,770 0,361 Valid 
4 0,635 0,361 Valid 
5 0,725 0,361 Valid 
6 0,614 0,361 Valid 
7 0,834 0,361 Valid 
8 0,713 0,361 Valid 
9 0,556 0,361 Valid 

             Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan  bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 
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dapat dikatakan bahwa instrumen variabel keragaman produk yang digunakan 

dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  

Tabel 3.2 

Validitas Pelayanan 

Item 
r hitung  

(Corrected Item- 
Total Correlation) 

R table Kesimpulan 

10 0,727 0,361 Valid 
11 0,544 0,361 Valid 
12 0,614 0,361 Valid 
13 0,795 0,361 Valid 
14 0,538 0,361 Valid 
15 0,500 0,361 Valid 
16 0,435  0,361 Valid 
17 0.864 0,361 Valid 
18 0,784 0,361 Valid 
19 0,665 0,361 Valid 
20 0,668 0,361 Valid 
21 0,650 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan  bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel pelayanan yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  

Tabel 3.3 

Validitas Citra Perusahaan 

Item 
r hitung  

(Corrected Item- 
Total Correlation) 

R table Kesimpulan 

22 0,550 0,361 Valid 
23 0,457 0,361 Valid 
24 0,413 0,361 Valid 
25 0,657 0,361 Valid 
26 0,561 0,361 Valid 
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27 0,498 0,361 Valid 
28 0,651 0,361  Valid 
29 0,716 0,361 Valid 
30 0,794 0,361 Valid 
31 0,463 0,361 Valid 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan  bahwa r hitung > r tabel  

yaitu untuk N= 30 dengan taraf signifikan 5 % adalah 0,361 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel citra perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data.  

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Suatu intrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya 

konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagi alat ukur, sehingga hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang di 

ukur dalam diri subjek memang belum berubah (Soemantri, 2006:48). Pada 

penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha (α), 

karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk 

mencari realibilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket soal 

berbentuk uraian maka menggunakan rumus alpha (α), yaitu sebagai berikut :   

⎟
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N
N

x
x∑ ∑−

=

2
2

σ  

r11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyan 

2bσ     = jumlah varians butir 

2tσ     = jumlah varians total  

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 16 

dengan memilih menu analyze, kemudian pilih submenu scale, lalu pilih 

reliability analysis. Hasil analisis tersebut akan diperoleh melalui cronbach’s 

alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach’s alpha > 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 2006:44). 

 Hasil reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

Tabel 3.5 

Tabel Hasil Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach 
Alpha 

Cronbach 
Alpha yang 
disyaratkan 

Kesimpulan

1. Keragaman 
produk 

0,904 > 0,60 Reliabel 

2. Pelayanan 0,910 > 0,60 Reliabel 
3. Citra 

Perusahaan 
0,851 > 0,60 Reliabel 

Sumber: Data Primer Diolah, 2011 

Hasil di atas menunjukkan bahwa variabel keragaman produk, pelayanan 

dan citra perusahaan semuanya dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach alpha > 

0,60.  
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3.7 Metode Analisis  Data 

Metode analisis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Statistik Deskriptif , regresi linier sederhana dan Regresi Linier Berganda.  

3.7.1 Analisa Statistik Deskriptif  

Menjelaskan dan menjabarkan mengenai hasil perhitungan dari analisis 

kualitatif serta menggambarkan secara jelas kondisi yang ada dalam objek. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data mengenai 

keragaman produk, pelayanan dan citra perusahaan di Swalayan Aneka Jaya Boja.   

Untuk mengetahui secara tepat tingkat persentase skor jawaban digunakan 

rumus sebagai berikut :  

% = 
N
n

 X 100% 

n=Nilai yang di peroleh 

N = Jumlah seluruh nilai 

Kemudian disusun kriteria sebagai berikut: 

a. % terendah (%r)  = (1:5) x 100% = 20% 

b. % tertinggi (%t)  = (5:5) x 100% = 100% 

c. Jarak    = 100% - 20%  = 80% 

d. Interval kriteria   = 80% : 5    = 16% 

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Skor 

No Skor Interval Kriteria 
1 85% < skor ≤ 100% Sangat Baik (SB) 
2 69% < skor ≤ 84% Baik (B) 
3 53% < skor ≤ 68% Kurang Baik (KB) 
4 37% < skor ≤ 52% Tidak Baik (TB) 

5 20% ≤ skor ≤ 36% Sangat Tidak Baik (STB) 
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Asumsi yang paling lazim pada statistic parametric adalah sampel acak 

yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal, data bersifat homogeny dan 

bersifat linier (Soemantri,2006:289) sehingga untuk memenuhi asumsi-asumsi itu 

maka dilakukan:  

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mrnguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka statistika yang 

digunakan adalah statistika parametric. Jika data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal maka yang digunaka adalah statistic non parametik. 

2. Uji Auto Korelasi 

Uji  autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi,maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali,2006:95). Ada cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi:  

Uji Durbin – Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variable lagi diantara variable independen.  

3. Uji Multikolineritas  
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Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Jika variable 

independen saling berkorelasi, msks variable variable ini tidak orthogonal. 

Variable orthogonal adalah variable independen sama degan nol, untuk 

mendeteksi data atau tidaknya multikolineritas didalam model-model regresi 

adalah sebagaiberkut: 

a. Nilai R yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variable-variabel indipenden banyak yang 

tidak signifikan mempengaruhi variable dependen.  

b. Menganalisis matrik korelasi variable-variabel independen. Jika antar 

variable independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolineritas dapat 

disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variable 

independen.  

c. Multikolineritas dapat juga dilihat dar nilai tolerance dan variance factor 

(VIF). Jika VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolineritas.  

4. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. 

Maka disebut hemoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2006:107) untuk  mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik Plot dalam SPSS antara nilai prediksi nilai variable 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 
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3.7.3 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara satu variable bebas terhadap variable terikat. Regresi sederhana, bertujuan 

untuk mempelajari hubungan antara dua variabel. Model Regresi sederhana 

adalah Y = a + bX, di mana, Y adalah variabel tak bebas (terikat), X adalah 

variabel bebas, a adalah penduga bagi intersap (α), b adalah penduga bagi 

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

sehingga diduga menggunakan statistik sampel. 

Rumus: 

Y = a + bX 

Y = Variabel terikat 

a = Nilai intercept (konstanta) 

b = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas 

Harga a dan b dapat dihitung menggunakan rumus : 

XbY
N

XbY
a −=

−
= ∑∑

..
���

( )
( )22..

.

∑∑
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−

−
=

XXN

YXYXN
b  

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Adalah teknik yang digunakan untuk menguji tingkat pengaruh dua 

variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini teknik 

analisis regresi ganda digunakan untuk menguji hipotesis :  
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Ada pengaruh yang signifikan antara keragaman produk dan pelayanan 

terhadap citra perusahaan.  

Rumus Regresi Ganda  

Y = a + b
1
X

1 
+ b

2
X

2  + e 

 

Keterangan:  

Y  =  Citra Perusahaan 

X
1 
=  Keragaman Produk  

X
2 
=  Pelayanan  

a   =  Bilangan Konstanta  

b
1 
=  Koefisien Regresi Keragaman Produk  

b
2 
=  Koefisien Regresi Pelayanan 

e  =  Error of term (variable pengganggu) 

3.7.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien parsial atau 

masing-masing variable independen terhadap variable dependen. Uji parsial ini 

menggunakan distribusi t. caranya dengan menggunakan alat bantu statistic SPSS 

dengan cara membandingkan antara nilai signiifika α = 5%. Apabila perhitungan 

signifikan hitung ≤ α ( 5 % ), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya varabel 

independen berpengaruh terhadap variable dependen 
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2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan dengan menggunakan distribusi F. Uji simultan ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh semua variabel  independen yang terdapat di dalam 

model secara bersama-sama (simultan) terhadap variable dependen (Algifari, 

2000:77). Caranya dengan menggunakan alat bantu SPSS dengan cara 

membandingkan antara nilai signifikan hitung dengan signifikan α = 5% dan 

apabila perhitungan signifikan hitung ≤ α ( 5 % ), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya variable independen berpengaruh terhadap variable dependen 

3. Koefisien Determinasi Ganda (R 2 ) 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, dalam uji regresi 

linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi ganda R2 . 

Koefisien determinasi ganda (R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam memenangkan variasi variabel dependen atau terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R 2 ) yang kecil, 

berarti kemampuan variabel – variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel – variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel tersebut (Ghozali, 2006: 83). 

4. Koefisien Determinasi parsial ( ) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara parsial dapat 

diketahui dari kuadrat partial correlation. Pengujian koefisien determinasi parsial 

adalah dimaksudkan untuk mengetahui besarnya hubungan atau pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai determinasi maka 

semakin besar varian sumbangan terhadap variabel terikatnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Variabel Penelitian 

Gambaran dari masing – masing variabel dalam penelitian ini yaitu yang 

mempengaruhi citra perusahaan (Y) terdiri dari Keragaman Produk (X1), 

Pelayanan (X2),dapat dilakukan dengan analisis deskriprif berikut ini : 

1. Keragaman Produk (X1) 

Variabel keragaman produk dalam penelitian ini diukur dengan empat 

indikator, yaitu kelengkapan produk yang ditawarkan, merek produk yang 

ditawarkan, variasi ukuran produk yang ditawarkan, dan variasi kualitas produk 

yang ditawarkan. 

a. Variasi merek produk 

Variasi merek produk dalam penelitian ini berarti banyaknya merek 

produk yang ditawarkan, dari merek produk yang mempunyai kualitas bagus 

hingga merek produk yang mempunyai kualitas kurang bagus. Hasil analisis data 

penelitian untuk indikator variasi merek produk, diketahui persentase tertinggi 

57% dan persentase terendah 5%, rata – rata persentase variasi merek produk 

adalah sebesar 71% sehingga masuk dalam kategori baik. Hasil lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 
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Tabel 4.1 Distribusi jawaban responden pada indikator variasi merek produk 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
85% - 100% Sangat Baik 13 13% 

71% 

69% - 84% Baik 59 57% 

53% - 68% Cukup 26 25% 

37% -52 % Tidak baik 5 5% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber : Data primer diolah, 2011 

b. Variasi Kelengkapan Produk 

Variasi Kelengkapan Produk dalam penelitian ini berarti banyaknya jenis 

produk yang ditawarkan di Swalayan Aneka Jaya seperti produk kebutuhan rumah 

tangga dan produk konveksi. Hasil analisis data penelitian untuk indikator 

kelengkapan produk diketahui persentase terendah sebesar 2% persentase tertinggi 

34% dan rata-rata persentase kelengkapan produkadalah sebesar 78%. Sehingga 

indikator kelengkapan produk termasuk dalam kategori baik. Hasil lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 Distribusi jawaban responden pada indikator kelengkapan produk 
Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
85% - 100% Sangat Baik 34 33% 

78% 

69% - 84% Baik 35 34% 

53% - 68% Cukup 32 31% 

37% -52 % Tidak baik 2 2% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber : Data primer diolah, 2011 
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c. Variasi Ukuran Produk 

Variasi ukuran produk dalam penelitian ini berarti banyaknya jenis ukuran 

pada tiap-tiap jenis produk yang ditawarkan di Swalayan Aneka Jaya seperti dari 

ukuran yang terkecil hingga paling besar. Hasil analisis data penelitian untuk 

indikator ukuran produk diketahui persentase terendah sebesar 27% persentase 

tertinggi 48% dan rata-rata persentase variasi ukuran produk adalah sebesar 74%. 

Sehingga indikator ukuran produk termasuk dalam kategori baik. Hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3 Distribusi jawaban responden pada indikator variasi ukuran produk 
Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 26 25% 

74% 

68% - 84% Baik 49 48% 

52% - 68% Cukup 28 27% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber : Data primer diolah, 2011 

d. Variasi kualitas produk 

Variasi kualitas produk dalam penelitian ini berarti banyaknya pilihan 

untuk kualitas produk seperti kualitas produk yang paling bagus hingga kualitas 

produk yang kurang bagus. Hasil analisis data penelitian untuk indikator variasi 

kualitas produk diketahui persentase terendah sebesar 6% persentase tertinggi 

68% dan rata-rata persentase variasi ukuran produk adalah sebesar 75%. Sehingga 

indikator variasi kualitas produk termasuk dalam kategori baik. Hasil lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.4 Distribusi jawaban responden pada indikator variasi kualitas produk 
Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
85% - 100% Sangat Baik 18 17% 

75% 

69% - 84% Baik 70 68% 

53% - 68% Cukup 9 9% 

37% -52 % Tidak baik 6 6% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Secara keseluruhan deskripsi presentase keragaman produk adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi jawaban responden pada variabel keragaman produk 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 
klasikal 

85% - 100% Sangat Baik 24 23% 

75% 
69% - 84% Baik 50 49% 

53% - 68% Cukup 29 28% 

37% -52 % Tidak baik 0 0% 

20%-36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Setelah dilakukan perhitungan deskriptif, dari 103 responden diperoleh 

keterangan tentang keragaman produk di  swalayan aneka jaya Boja sebagai 

berikut : 24 orang (23%) berpendapat bahwa keragaman produk swalayan aneka 

jaya Boja termasuk dalam kriteria sangat baik, 50 orang (49%) berpendapat 

bahwa keragaman produk swalayan aneka jaya Boja termasuk dalam kriteria baik. 

29 orang (28%) berpendapat bahwa keragaman produk swalayan aneka jaya Boja 

termasuk dalam kriteria cukup baik. 0 orang (0%) berpendapat bahwa keragaman 

produk Swalayan Aneka Jaya Boja termasuk dalam kriteria tidak baik. Secara 
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klasikal persentasi keragaman produk Swalayan Aneka Jaya Boja sebesar 75% 

dan termasuk dalam kriteria baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang keragaman 

produk Swalayan Aneka Jaya Boja. 

Diagram 4.1 diagram batang deskriptif persentasikeragaman produk 

 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

2. Pelayanan (X2)  

Variabel pelayanan dalam penelitian ini diukur dengan lima indikator, 

yaitu Keberwujudan (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap 

(Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Perhatian (Emphaty). 

 

a. Keberwujudan  (Tangible) 

Bukti Fisik dalam penelitian ini meliputi bentuk gedung yang menarik,  

fasilitas dan peralatan berbelanja yang memadai serta penampilan pramuniaga 

yang menarik. Hasil analisis data penelitian untuk indikator tangible 

(keberwujudan) diketahui persentase tertinggi 48% dan persentase terendah 3%, 
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rata – rata persentase bukti fisik adalah sebesar 76% sehingga masuk dalam 

kategori baik. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 4.6 Distribusi jawaban responden pada indikator keberwujudan (tangible) 
Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 29 28% 

76% 

68% - 84% Baik 49 48% 

52% - 68% Cukup 21 20% 

36% -52 % Tidak baik 3 3% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 1 1% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

b. Keandalan  (Realibility) 

Reliability (keandalan) dalam penelitian ini berarti karyawan cepat didalam 

memberikan pelayanan dan memenuhi permintaan pengunjung di Swalayan Aneka 

Jaya. Hasil analisis data penelitian untuk indikator reliability (keandalan) diketahui 

persentase terendah sebesar 5% persentase tertinggi 69% dan rata-rata persentase 

reliability (keandalan) adalah sebesar 73% Sehingga termasuk dalam kategori baik. 

Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 
Tabel 4.7 Distribusi jawaban responden pada indikator kehandalan (Realibility) 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 10 10% 

73% 

68% - 84% Baik 71 69% 

52% - 68% Cukup 17 17% 

36% -52 % Tidak baik 5 5% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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c. Daya Tanggap (Responsiviness) 

Responsivenes (DayaTanggap) dalam penelitian ini berarti karyawan atau 

pramuniaga di Swalayan Aneka Jaya cepat tanggap dalam membantu pelanggan 

dan memberikan pelayanan yang cepat. Hasil analisis data penelitian untuk 

indikator responsivenes (dayatanggap) diketahui persentase terendah sebesar 5% 

persentase tertinggi 68% dan rata-rata persentase responsivenes (dayatanggap) 

adalah sebesar 76%, sehingga termasuk dalam kategori baik. Hasil lengkapnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini  

Tabe 4.8 Distribusi jawaban responden pada indikator daya tanggap 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 18 17% 

76% 

68% - 84% Baik 70 68% 

52% - 68% Cukup 10 10% 

36% -52 % Tidak baik 5 5% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

d. Jaminan (Assurance) 

Assurance (jaminan) dalam penelitian ini berarti sikap para karyawan atau 

pramuniaga swalayan Aneka jaya Boja mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

yang memadai untuk mengesankan barang yang dijual di Swalaya Aneka Jaya 

Boja aman untuk dikonsumsi. Hasil analisis data penelitian untuk indikator 

assurance (jaminan) diketahui persentase terendah sebesar 9% persentase 

tertinggi 56% dan rata-rata persentase assurance (jaminan) adalah sebesar 73%.  
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Sehingga termasuk dalam kategori baik. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

Tabel4.9 Distribusi jawaban responden pada indikator jaminan (Assurance) 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 22 21% 

73% 

68% - 84% Baik 58 56% 

52% - 68% Cukup 14 14% 

36% -52 % Tidak baik 9 9% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 

Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

e. Perhatian (Emphaty) 

Perhatian (Emphaty) dalam penelitian ini berarti karyawan Swalayan 

Aneka Jaya sangat memperhatikan kebutuhan pembeli dan memberikan pelayanan 

dengan sabar. Hasil analisis data penelitian untuk indikator perhatian (emphaty) 

diketahui persentase terendah sebesar 2% persentase tertinggi 73% dan rata-rata 

persentase perhatian (emphaty) adalah sebesar 74% Sehingga termasuk dalam 

kategori baik. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10  Distribusi jawaban responden pada indikator Perhatian (Emphaty) 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 7 7% 

74% 

68% - 84% Baik 75 73% 

52% - 68% Cukup 19 18% 

36% -52 % Tidak baik 2 2% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 
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Setelah dilakukan perhitungan deskriptif, dari 103 responden diperoleh 

keterangan tentang pelayanan di Swalayan Aneka Jaya Boja sebagai berikut: 17 

orang (17%) berpendapat bahwa pelayanan Swalayan Aneka Jaya Boja termasuk 

dalam kriteria sangat baik , 62 orang (60%) berpendapat bahwa pelayanan 

swalayan aneka jaya Boja termasuk dalam kriteria baik (terjangkau). 23 orang 

(22%) berpendapat bahwa keragaman produk swalayan aneka jaya Boja termasuk 

dalam kriteria cukup baik. 1 orang (1%) berpendapat bahwa pelayanan swalayan 

aneka jaya Boja termasuk dalam kriteria tidak baik. Secara klasikal persentasi 

pelayananswalayan aneka jaya Boja termasuk dalam kriteria baik. Untuk 

mengetahui deskkriptif persentasi tentang pelayanan Swalayan Aneka Jaya Boja 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.11 Distribusi jawaban responden pada variabel pelayanan 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 
klasikal 

85% - 100% Sangat Baik 17 17% 

75% 
69% - 84% Baik 62 60% 

53% - 68% Cukup 23 22% 

37% -52 % Tidak baik 1 1% 

20%-36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang keragaman 

produk swalayan aneka jaya Boja 

Diagram 4.2 diagram batang deskriptif persentasi tingkat pelayanan 
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Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

3. Variabel Citra Perusahaan (Y) 

Citra perusahaan merupakan gambaran jiwa, atau kepribadian perusahaan 

yang oleh pemiliknya berusaha disampaikan kepada pelanggan. Variabel 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan empat indikator, yaitu tanggung 

jawab sosial, inovasi, kualitas menejemen, dan kepercayaan masyarakat.   

a. Tanggung jawab sosial 

Tanggung  jawab sosial dalam penelitian ini berarti Swalayan Aneka Jaya 

mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat disekitar perusahaan 

dengan memberikan kompensasi atas keberadaan Swalayan Aneka jaya. Hasil 

analisis data penelitian untuk indikator tanggung jawab sosial diketahui persentase 

terendah sebesar 32% persentase tertinggi 36% dan rata-rata persentase tanggung 

jawab sosial adalah sebesar 76%. Sehingga termasuk dalam kategori baik. Hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.12 Distribusi jawaban responden pada indikator tanggung  jawab  sosial 
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Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 33 32% 

76% 

68% - 84% Baik 33 32% 

52% - 68% Cukup 37 36% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

b. Inovasi  

Inovasi dalam penelitian ini berarti Swalayan Aneka Jaya mampu 

menciptakan atau mengembangkan produk atau proses baru dengan mempunyai 

jam buka yang panjag, dan menyediakan pembayaran dengan kartu kredit. Hasil 

analisis data penelitian untuk indikator inovasi diketahui persentase terendah 

sebesar 14% persentase tertinggi 57% dan rata-rata persentase tanggung jawab 

sosial adalah sebesar 79% Sehingga termasuk dalam kategori baik. Hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.13 Distribusi jawaban responden pada indikator inovasi 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 30 29% 

79% 

68% - 84% Baik 59 57% 

52% - 68% Cukup 14 14% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

c. Kualitas manajemen 

Kualitas manajemen dalam penelitian ini berarti Swalayan Aneka Jaya 

mampu membuat keputusan yang tepat untuk perusahaan seperti Swalayan Aneka 
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Jaya mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hasil 

analisis data penelitian untuk indikator kualitas manajemen diketahui persentase 

terendah sebesar 6% persentase tertinggi75% dan rata-rata persentase tanggung 

jawab sosial adalah sebesar 81% Sehingga termasuk dalam kategori baik. Hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.14 Distribusi jawaban responden pada indikator kualitas manajemen 

Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 20 19% 

81% 

68% - 84% Baik 77 75% 

52% - 68% Cukup 6 6% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

 

d. Kepercayaan masyarakat 

Kepercayaan masyarakat dalam penelitian ini berarti Swalayan Aneka Jaya 

mampu memenuhi kebutuhan masyarakat disekitar, sehinnga kepercayaan 

masyarakat terbentuk setelah melihat kinerja dari Swalayan aneka jaya.Hasil 

analisis data penelitian untuk indikator kualitas manajemen diketahui persentase 

terendah sebesar 30% persentase tertinggi 38% dan rata-rata persentase 

kepercayaan msyarakat adalah sebesar 77% Sehingga termasuk dalam kategori 

baik. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.15 Distribusi jawaban responden pada indikator kepercayaan 

masyarakat 
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Interval 
Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

klasikal 
84% - 100% Sangat Baik 31 30% 

77% 

68% - 84% Baik 39 38% 

52% - 68% Cukup 33 32% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 

≤ 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% Baik 
Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Setelah dilakukan perhitungan deskriptif, dari 103 responden diperoleh 

keterangan tentang citra perusahaan di Swalayan Aneka Jaya Boja sebagai 

berikut: 19 orang (18%) berpendapat bahwa citra perusahaan swalayan aneka jaya 

Boja termasuk dalam kriteria sangat baik, 66 orang (64%) berpendapat bahwa 

citra pelayanan swalayan Aneka Jaya Boja termasuk dalam kriteria baik. 18 orang 

(17%) berpendapat bahwa citra  perusahaan pada swalayan Aneka Jaya Boja 

termasuk dalam kriteria cukup baik. Secara klasikal persentasi citra perusahaan 

pada Swalayan Aneka Jaya Boja sebesar 78% dan termasuk dalam kriteria baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang keragaman produk 

Swalayan Aneka Jaya Boja. Untuk mengetahui deskkriptif persentasi tentang citra 

perusahaan Swalayan Aneka Jaya Boja dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.16 Distribusi jawaban responden pada variabel citra perusahaan  

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 
klasikal 

85% - 100% Sangat Baik 19 18% 

78% 

69% - 84% Baik 66 64% 

53% - 68% Cukup 18 17% 

37% -52 % Tidak baik 0 0% 

20%- 36% Sangat tidak 
baik 0 0% 

Jumlah 103 100% B 
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Sumber: Data penelitian, diolah 2011 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang citra 

perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja:  

Gambar 4.3 Diagram Batang Deskriptif Persentasi Citra perusahaan 

 
Sumber: data penelitian primer 2011 
4.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

asumsi klasik, uji regresi sederhana  dan uji regresi berganda.  

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. 

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.17 Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 103
Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 3.15464451
Most Extreme Differences Absolute .095

Positive .095
Negative -.087

Kolmogorov-Smirnov Z .968
Asymp. Sig. (2-tailed) .306

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Berdasarkan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov terlihat dari nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,306 atau probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Disamping dengan menggunakan uji kolmogrov-smirnov, uji 

normalitas ini juga di dukung dari hasil gambar grafik normal probability plot. 

Apabila variabel berdistribusi normal maka penyebaran plot akan berada disekitar 

dan disepanjang garis 45 derajat. Hasil dari uji normalitas (grafiknormal 

probability plot) dengan menggunakan program SPSS  adalah sebagai berikut : 

Gambar 4.4Grafik Normal P-Plot 
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Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas, artinya dalam penelitian ini nilai-nilai 

residunya searah dengan garis diagonal.  

2. Uji Autokorelasi 

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini. 

Gambar 4.18 Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .729a .531 .522 3.18603 2.197 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Keragaman  

b. Dependent Variable: Citra   
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Hipotesis : 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas diktahui bahwa besarnya nilai Nilai Durbin 

Watson sebesar 2,197, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunaan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 103 (n) dan jumlah variabel 

independen 2 (k=2), karena nilai Durbin- Watson 2,197 lebih besar dari nilai 

Durbin-Witson low (DWl) adalah 1,613 dan lebih kecil dari Durbin_Watson UP 

(Dwu) adalah 4-1,736 maka diketahui bahwa Durbin Watson (DWtest) lebih besar 

dari DWl dan lebih kecil dari DWu. Hal ini berarti tidak ada autokorelasi positif 

dalam penelitian ini.  
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Gambar 4.5Uji Autokorelasi  

Dw
1,761

Menerima Ho atau Ho*
atau kedua - duanya

Daerah keraguan
-raguan

Tolak Ho bukti
autokorelasi positif

Daerah keraguan
-raguan

Tolak Ho bukti
autokorelasi negatiff

dl
1,444

du
1,727

4 - du
2,273

4 - dl
2,556 40

 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Pada tabel model summary diperoleh nilai DWhitung = 2,197. Karena nilai 

DWhitung = 2,197 terletak pada daerah penerimaan Ho jadi dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi pada model regresi.  

3. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan mencari besarnya Variance Infaction 

Factor (VIF) dan nilai tolerancenya. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai 

toleransinya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinearitas. 

Berikut hasil dari uji multikolinieritas dengan menggunakan program SPSS 16 

adalah sebagai berikut : 

 

0             dl    du     DW    4‐du    4‐dl    4      
0     1,613 1,736  2,197  2,397    2,264    4 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025   

Keragama

n 
.426 .069 .439 6.196 .000 .933 1.072

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000 .933 1.072

a. Dependent Variable: Citra       
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa nilai VIF dari kedua 

variabel kurang dari 10 dan dan nilai toleransinya lebih dari 0,1 maka dapat 

disimpulkan bahwa regresi bebas dari multikolinearitas.  

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan 

terhadap pola scater plot yang dihasilkan melalui program SPSS. Apabila pola 

scater plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala 

heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bebas 

heteroskedastisitassehingga model regresi dapat dipakai. Hasil dari uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan program SPSS 16 adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.6 : Grafik Uji heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Ydan tidak 

membentuk pola jelas. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi ini. Selain dengan mengamati grafik scatterplot uji 

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji glejser yaitu 

pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. 

Tabel dibawah ini adalah tabel uji glejser dengan SPSS 16 adalah sebagai 

berikut:: 
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Tabel 4.20 uji glejer 
 

Tabel 4.19 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .592 1.645  .360 .720

Keragaman .038 .037 .104 1.012 .314

Pelayanan .017 .032 .056 .543 .588

a. Dependent Variable: Abs_res    
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini 

terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas, artinya data yang terdapat dalam penelitian ini bersifat 

homogen.  

4.2.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh 

antara variable bebas terhadap variable terikat. 
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a) Analisis regresi antara Keragaman Produk (X1)terhadap Citra 

Perusahaan(Y) 

Tabel 4.21 Hasil analisis regresi antara Keragaman Produk (X1) terhadap Citra 

perusahaa (Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.741 2.714  7.641 .000

Keragaman .546 .080 .563 6.847 .000

a. Dependent Variable: Citra     
Sumber : data primer diolah, 2011 

Hasil output SPSS pada tabel 4.20 diperoleh persamaan regresi sederhana 

Y = 20,741 + 0,546 X1. Nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,546 menyatakan 

bahwa apabila keragaman produk mengalami peningkatan, maka citra perusahaan 

akan meningkat. 

b) Analisis regresi antara Pelayanan (X2) terhadap Citra Perusahaan (Y) 

Tabel 4.22 Hasil analisis regresi antara Pelayanan (X2) terhadap Citra 

Perusahaan (Y). 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.046 3.012  5.659 .000

Pelayanan .493 .067 .593 7.392 .000

a. Dependent Variable: Citra     
Sumber : data primer diolah, 2011 
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Hasil output SPSS pada tabel 4.22 diperoleh persamaan regresi sederhana 

Y = 17,046 + 0,493 X2. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0,493 menyatakan 

bahwa apabila pelayanan mengalami peningkatan, maka citra perushaan akan 

meningkat.  

Berdasarkan keterangan diatas, nilai tertinggi diperoleh dari variabel 

pelayanan yaitu sebesar 0,493,dan nilai terendah diperoleh dari variabel 

keragaman produk  yaitu sebesar 0,546.  

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis 

dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh hasil regresi berganda seperti 

terangkum pada tabel berikut: 

Tabel 4.23 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025

Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000

a. Dependent Variable: Citra     
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: 

Y = 6,923+0,426X1 + 0,399X2. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut: 
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1. Nilai Konstanta = 6,923 

Nilai konstanta sebesar 6,923 menyatakan bahwa jika variabel keragaman 

produk dan pelayanan,diasumsikan tetap maka citra perusahaan akan 

meningkat.  

2. Koefisien regresi X1(keragaman produk) = 0,426 

Jika variabelkeragaman produk mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara pelayanan dianggap tetap maka citra perusahaan akan meningkat.  

3. Koefisien regresi X2(pelayanan) = 0,399 

Jika variabel pelayanan mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara 

keragaman produk dianggap tetap maka citra perusahaan akan meningkat.  

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

.  Uji partial ( uji t ) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas 

yaitu keragaman produk (X1), pelayanan (X2) mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu citra perusahaan (Y) secara parsial. 

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan  

tingkat signifikasi yang ditetapkan adalah 5%, maka : 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima, jadi variabel bebas tidak dapat 

menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antara variabel yang diuji. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak, jadi variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang diuji. Hasil 

uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.25 Hasil Uji Partial 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025

Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000

a. Dependent Variable: Citra     
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 

1. Untuk variabel keragaman produk diperoleh t hitung sebesar 6,169 dengan 

nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 

maka Ho ditolak dan menerima H1, hal ini menunjukan bahwa variabel 

keragaman produk secara statistik berpengaruh signifikan teerhadap variabel 

dependen citra perusahaan.  

2. Untuk variabel pelayanan diperoleh t hitung sebesar 6,757 dengan nilai 

signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka Ho 

ditolak dan menerima H2, hal ini menunjukan bahwa variabel pelayanan secara 

statistik berpengaruh signifikan teerhadap variabel dependen citra perusahaan.  

2. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) 

Uji signifikansi simultan dilakukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

variabel-variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. 

Dalam penelitian ini, uji statistik F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh variabel keragaman produk dan pelayanan, secara bersama-sama 

terhadap variabel citra perusahaan. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F 

dengan menggunakan program SPSS adalah : 
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1. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka Ho diterima, jadi variabel bebas dari model 

regresi linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak, jadi variabel bebas dari model 

regresi linier mampu menjelaskan variabel terikat. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini: 

 
Tabel 4.24 Hasil Uji Signifikansi Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1149.734 2 574.867 56.633 .000a

Residual 1015.082 100 10.151   

Total 2164.816 102    

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Keragaman   

b. Dependent Variable: Citra     
 

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh F hitung = 56,633 

dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05 maka sesuai 

dengan syarat di atas berarti Ho ditolak dan menerima H3 dan menyatakan 

bahwa secara simultan variabel bebas (keragaman produk dan pelayanan,) 

berpengaruh signifikan terhadap citra perusahaan Swalayan Aneka Jaya.  

3. Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh keragaman produk dan 

pelayanan, secara simultan terhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya 

Boja dapat diketahui berdasarkan nilai AdjustedR Square pada tabel Model 

Summary. 
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Tabel 4.26 Uji Koefisien Determinasi Simultan  
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .729a .531 .522 3.18603

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Keragaman 
Sumber : data primer yang diolah, 2011 

Pada tabel diatas diperoleh nilai Adjusted R2 = 0,522 = 52,2% ini berarti 

variabel bebas keragaman produk dan pelayanan, secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen citra perusahaan sebesar 52,2% dan 47,8% 

variasi variabel  citra perusahaan dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian.  

4. Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Uji determinasi 

parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi keragaman produk dan pelayanan, terhadap citra 

perusahaan bisa dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.27 Uji Koefisien Determinasi Parsial  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025    
Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000 .563 .527 .424

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000 .593 .560 .463

a. Dependent Variable: Citra        
Sumber : Data primer yang diolah, 2011 
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Hasil perhitungan tabel diatas dengan menggunakan program SPSS dapat 

diketahui besarnya kontribusi pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu 

keragaman produk dan pelayanan terhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka 

Jaya Boja dapat dinilai dari  x 100%. Berdasarkan hasil analisis korelasi secara 

parsial diperoleh koefisien korelasi keragaman produk sebesar 0,527, sehingga 

kontribusi keragaman produk terhadap citra perusahaan pada Swalayan aneka 

Jaya Boja adalah (0,527)2 x 100% = 27,8%. Koefisien korelasi pelayanan sebesar 

0,560, sehingga kontribusi pelayanan terhadap citra perusahaan pada Swalayan 

aneka jaya Boja adalah (0,560)2 x 100% = 31,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan memberikan pengaruh lebih besar terhadap citra perusahaan 

dibandingkan keragaman produk. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun 

secara simultan keragaman produk dan pelayanan berpengaruh signifikan 

teerhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya.  

Berdasarkan uji parsial diketahui bahwa variabel kergaman produk 

mempunyai pengaruh 27,8% terhadap citra perusahaan sedangkan variabel 

pelayanan mempunyai pengaruh sebesar 31,4%. Dengan demikian pelayanan 

memberikan pengaruh paling dominan terhadap citra perusahaan pada Swalayan 

Aneka Jaya.  

 Meurut hasil penelitian yang di lakukan di Swalayan Aneka Jaya 

diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan dimensi keragaman produk 
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dan pelayanan terhadap citra perusahaan sebesar 52,2% dan sisanya sebesar 

47,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel keragaman produk, hasil penelitian 

menunjukkan prosentase sebesar 75% termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

berarti secara keseluruhan indikator variabel keragaman produk yang terdiri dari 

variasi merek produk, variasi ukuran produk, variasi kelengkapan produk dan 

variasi  kualitas produk termasuk dalam kategori baik. Keragaman produk sangat 

mempengaruhi citra perusahaan dimata konsumen. Dengan tingkat keragaman 

produk yang bervariasi baik dari kelengkapan produk yang ditawarkan, merek 

produk yang ditawarkan, variasi ukuran produk yang ditawarkan, dan variasi 

kualitas produk yang ditawarkan akan membuat  citra yang positif bagi 

perusahaan.  

Pelayanan dalam dunia usaha ritel, menjadi pusat perhatian para manajer 

dalam memenangkan persaingan yang kompetitif. Peningkatan kualitas pelayanan 

menjadi paradigma yang cukup efektif dalam membentuk citra yang baik karena 

pada umumnya pelayanan yang optimal menjadi pilihan utama dalam 

menggunakan, mengkonsumsi barang atau jasa. Kondisi ini merupakan hal yang 

wajar karena dengan banyakya perusahaan, maka pelanggan dapat menentukan 

pilihannya sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Secara umum dengan 

tingkat pelayanan yang sesuai dengan harapan, maka kosnumen akan memperoleh 

kepuasan dan selanjutnya konsumen akan memberikan citra yang baik dan 

merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain 

Menurut jurnal penelitian Rita Martenson tahun 2007 selain keragaman 

produk citra perusahaan juga di pengaruhi oleh kualitas pelayanan yang baik. 
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Dengan pelayanan yang memuaskan maka konsumen akan mempunyai rasa 

diperhatikan. Unsur pelayanan yang baik dapat diwujudkan melalui bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan perhatian. Tangible (keberwujudan) yaitu 

kemampuan perusahaan di dalam menunjukkan eksistensi dirinya kepada pihak 

eksternal. Bukti fisik ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan, dan 

penampilan karyawan. Sarana kerja yang memadai pada umumnya memberikan 

kepercayaan yang lebih dari perusahaan terhadap konsumennya. Kehandalan 

(Reliability) kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang dijanjikan 

secara akurat dan terpercaya. Hal ini dapat berupa adanya perbaikan kinerja yang 

sesuai dengan harapan pelanggan. Perbaikan kemampuan dalam memberikan 

pelayanan pada konsumen akan meningkatkan citra yang baik dan sebaliknya. 

Misalnya pelayanan yang sesuai yang dijanjikan, ketepatan waktu, sikap simpatik 

kepada pelanggan dan lain-lain. Daya tanggap (Responsiveness) kemauan para 

staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan. Pelanggan yang merasa diperhatikan dan dibantu ketika 

konsumen mengalami keruslitan dalam mendapatkan sebuah produk, maka 

konsumen akan merasa dihargai ketika staf memberikan bantuan. Misalnya 

pelayanan yang cepat dari karyawan, karyawan yang selalu bersedia membantu 

pelanggan, informasi yang jelas kepada pelanggan. Jaminan (Assurance) berkaitan 

dengan pengetahuan, kompetensi, kesopansantunan, dan kemampuan pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. 

Kepercayaan yang semakin meningkat dari pelanggan terhadap perusahaan, maka 

akan memberikan nilai positif bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalnya 
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keamanan, kesopanan, pengetahuan karyawan dan lain-lain. Perhatian (Empathy) 

merupakan pemberian perhatian yang tulus dan bersifat personal dan berupaya 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misalnya memahami kebutuhan 

spesifik pelanggan, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. Dengan kualitas pelayanan yang baik, sopan, ramah, dan 

menyenangkan tentunya akan membuat konsumen tertarik. Petugas yang bersikap 

ramah terhadap konsumen, pada umumnya akan menciptakan kesan yang baik 

bagi keseluruhan atribut. Sebaliknya apabila petugas tidak ramah, maka 

konsumen akan cenderung bersikap negatif dan hal ini akan berakibat tidak 

baiknya pada citra perusahaan.  

Meurut hasil penelitian yang di lakukan di Swalayan Aneka Jaya diketahui 

bahwa variabel pelayanan, hasil penelitian menunjukkan prosentase sebesar 75% 

termasuk dalam kategori baik. Hal ini berarti secara keseluruhan indikator 

variabel pelayanan yang terdiri dari keberwujudan (tangible), kehandalan 

(Reliability), daya tanggap (responsiviness), jaminan (assurance), dan perhatian 

(emphaty) termasuk dalam kategori baik.  

Selain dari jurnal Rita Martenson tahun 2007 penelitian ini juga di dukung 

oleh penelitian Farid Hamdani tahun 2004 dengan judul Pengaruh Bauran ritel 

terhadap citra perusahaan dengan variabel bebas yang terdiri dari pelayanan, 

keragaman produk, harga, susana toko, dan promosi. Kedua penelitian  teerdahulu di 

atas menyatakan bahwa pada persahaan ritel citra perusahaan di pengaruhi oleh 

bebrapa faktor bauran ritel diantaranya keragaman produk dan pelayanan yang baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab 1V maka 

diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

5.1 Simpulan 

1. Variabel keragaman produk secara parsial memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja. 

Keragaman produk menunjukkan kategori baik, maka citra perusahaan 

dimata konsumenpun akan baik.  

2. Variabel pelayanan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap citra perusahaan pada Swalayan Aneka Jaya Boja. 

Pelayanan menunjukkan kategori baik, maka citra perusahaan dimata 

konsumenpun akan baik.  

3. Variabel keragaman produk dan pelayanan secara simultan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap citra perusahaan pada 

Swalayan Aneka Jaya Boja, namun demikian variabel pelayanan 

mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap citra perusahaan.  
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5.2 Saran 

1. Bagi Swalayan Aneka Jaya:  

1) Sebaiknya pihak perusahaan senantiasa menjaga stok barang di swalayan 

dengan cara selalu menyediakan barang-barang yang memiliki tingkat 

repeat order tinggi guna memudahkan konsumen untuk membeli barang 

yang mereka butuhkan setiap saat ditoko.  

2) Swalayan Aneka Jaya Boja hendaknya meningkatkan pelayanan pada 

pelanggan yang berbelanja di swalayan, dengan cara selalu memberikan 

senyum manis saat pelanggan masuk sebagai rasa hormat dan ramah 

kepada para pelanggan karena hal ini diyakini mampu memperbaiki citra 

Swalayan Aneka Jaya Boja di masyarakat dan juga untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen saat berbelanja dengan cara melakukan pelatihan pada 

pramuniaga agar melayani konsumen dengan baik dan cepat merespon 

kemauan dari konsumen, serta dengan melakukan penataan produk dengan 

baik sehingga konsumen lebih mudah dalam mencari produk yang 

diiinginkannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan cara mengkaji atau menambah variabel lain yang mempengaruhi citra 

perusahaan pada perusahaan ritel seperti lokasi, promosi ataupun suasana 

toko.  
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                    DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 FAKULTAS EKONOMI 
Kepada : 
Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara responden 
di tempat 
 
 Dengan hormat, 
 Dalam rangka memenuhi tugas akhir perkuliahan yang berupa 
penyusunan skripsi dengan judul ”Pengaruh Keragaman Produk dan 
Pelayanan Terhadap Citra Perusahaan Pada Swalayan Aneka Jaya Boja” 
maka saya mohon bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara untuk mengisi angket 
guna mencari data tentang judul tersebut. 
 Jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara akan sangat membantu keberhasilan 
penelitian yang sedang saya laksanakan. Oleh karena itu saya sangat 
mengharapkan kesediaan, kesungguhan dan kejujuran Bapak/ Ibu/ 
Saudara dalam menjawab setiap pertanyaan. Saya akan sangat 
menghargai setiap jawaban yang Bapak/ Ibu/ Saudara berikan dan tetap 
dijaga kerahasiaannya, serta tidak akan berpengaruh terhadap kedudukan 
dan status. 
Hasil dari angket ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian. 
 Besar harapan saya, Bapak/ Ibu/ Saudara dapat memberikan 
jawaban yang sebenarnya sehingga jawaban tersebut dapat saya gunakan 
untuk menganalisis data yang tepat dan obyektif. 
 Demikian surat permohonan ini saya buat, atas kesediaan dan 
partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 
 

        Semarang,      Juni  
2011 
        Peneliti  
 
 
 
           
          Efi 
Dwi Ariyanti 

           NIM 3352405562 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KUESIONER 
IDENTITAS RESPONDEN 

 
 

No.  Responden :  ………. (diisi oleh peneliti) 
Tanggal Pengisian :  ………. 
 
1. Nama      : 

2. Umur :  …… tahun 

3. Pendidikan Terakhir      :         ( silahkan pilih dengan tanda silang (X) )  

a. SD 

b. SLTP 

c. SMU 

d. Akademi/Perguruan Tinggi (D3/S1/S2/S3) 

4. Pekerjaan      : 

a. Pegawai negeri 

b. Pegawai swasta 

c. Wiraswasta 

d. Pedagang 

e. Pelajar/mahasiswa 

f. Pensiunan 

g. Lainnya: …… 

  
 
 

I. DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI KERAGAMAN PRODUK 

DAN PELAYANAN TERHADAP CITRA PERUSAHAAN PADA 

SWALAYAN ANEKA JAYA BOJA 

Petunjuk Pengisian: 

1. Isilah daftar pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda checklist (√) 

pada salah satu jawaban yang tersedia sesuai dengan persepsi 

Bapak/Ibu/Saudara. Tidak ada jawaban benar atau salah, peneliti lebih 

melihat angka-angka terbaik dari persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang 



 

 

kualitas pelayanan, nilai, perilaku konsumen setelah pembelian dan 

kepuasan konsumen pada swalayan aneka jaya. 

2. Jawaban tersedia berupa huruf yang mempunyai arti sebagai berikut: 

a. SB   =  Sangat Baik  

b. B     =  Baik 

c. KB  =  Kurang Baik 

d. TB   =  Tidak Baik 

e. STB =  Sangat Tidak Baik  

 
No. Pernyataan/Pertanyaan SB B KB TB STB
A. Keragaman Produk 5 4 3 2 1 
 Kelengkapan Produk      
1. Produk yang ditawarkan Swalayan Aneka 

Jaya cukup lengkap.  
     

2. Swalayan Aneka Jaya menyediakan jenis 
produk kebutuhan sehari- hari yang 
beragam.   

     

3.  Produk yang disediakan Swalayan Aneka 
Jaya sesuai keingian dan kebutuhan 
konsumen.  

     

  
Merk Produk 

     

4.  Swalayan Aneka Jaya Boja menyediakan 
produk dari berbagai macam merek 
perusahaan.   

     

5. Produk yang ditawarkan di Swalayan 
Aneka Jaya adalah produk yang berasal 
dari merk yang berkualitas.  

     

 Variasi Ukuran Produk      
6. Swalayan Aneka Jaya menyediakan 

produk dengan beragam bentuk dan 
ukuran.  

     

7. Variasi ukuran produk yang ditawarkan di 
Swalayan Aneka Jaya cukp lengkap 
sesuai keinginan dan kebutuhan 
konsumen.  
 

     

 Variasi Kualitas Produk      



 

 

8. Produk yang ditawarkan Swalayan Aneka 
Jaya memiliki kualitas yang cukup bagus.  

     

9. Produk yang disediakan Swalayan Aneka 
Jaya memiliki variasi kualitas produk 
yang cukup beragam  

     

B  Variabel pelayanan      

 Bukti fisik      
10.  Bentuk (gedung) swalayan Aneka Jaya 

menarik.   
     

11.  Tingkat kelayakan peralatan berbelanja 
dan fasilitas  yang disediakan swalayan 
Aneka Jaya sesuai dengan kebutuhan 
pengunjung. 

     

12. Penataan barang yang dilakukan 
Swalayan Aneka jaya memudahkan 
konsumen untuk berbelaja.   

     

13.  Penampilan semua karyawan Swalayan 
Aneka Jaya sangat rapi.    

     

  
Kehandalan  

     

14.  Karyawan Swalayan Aneka Jaya dapat 
memberikan layanan  yang memuaskan 
pada konsumen.  

     

15. Karyawan Swalayan Aneka Jaya mampu 
menjaga sikap yang baik terhadap 
pembeli.   

     

 Daya tanggap      
16.  Karyawan dengan segera memberikan 

informasi yang dibutuhkan konsumen.  
     

17.  Karyawan Swalayan Aneka Jaya dengan 
cepat  membantu konsumen yang 
mendapatkan kesulitan.  

     

 Jaminan       
18.  Adanya jaminan keamanan atas produk 

yang dikonsumsi oleh para konsumen 
(barang yang dijual tidak kadaluwarsa). 

     

19.  Tempat parkir yang disediakan Swalayan 
Aneka Jaya cukup luas dan aman untuk 
kendaraan.  

     

 Empati       
20.  Sikap yang ramah dari karyawan      



 

 

 
 

Swalayan Aneka Jaya dalam memberikan 
layanan terhadap konsumen.  

21.  Karyawan Swalayan Aneka Jaya selalu 
menghargai setiap pengnjung yang sedang 
berbelamja.  

     
 

 
C.  

 
Citra Perusahaan 

     

 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan      

22.  Swalayan Aneka Jaya memberikan 
bantuan untuk perbaikan sarana dan 
prasarana lingkungan sekitar.   

     

23.  Swalayan Aneka Jaya Boja selalu 
mengikuti kegiatan sosial yang diadakan 
oleh masyarakat sekitar.  

     

 Inovasi      
24.  Swalayan Aneka Jaya melakukan inovasi 

pelayanan dengan memiliki jam buka 
yang panjang mulai pukul 09.00- 21.00.  

     

25.  
 
 

Selain barang kebutuhan sehari hari 
Swalayan Aneka Jaya menyediakan 
barang barang konfeksi.  

     

26. Pelayanan pembayaran dapat 
menggunakan sistem modern ( 
menggunakan ATM ataupun kartu credit). 

     

 Kualitas Manajemen      
27.  Strategi pelayanan yang diberikan 

Swalayan Aneka Jaya sesuai dengan 
kebutuhan konsumen.   

     

28.  Saya merasa Swalayan Aneka jaya 
mengelola toko atau swalayannya dengan 
baik.  

     

 Kepercayaan Masyarakat      

29.  Swalayan Aneka jaya memiliki pelayanan 
yang optimal dan sudah terpercaya.  

     

30.  Swalayan Aneka Jaya menyediakan 
barang yang diinginkan dan dibutuhkan 
konsumen.   

     

31. Swalayan Aneka Jaya memenuhi 
kebutuhan kenyamanan sesuai yang saya 
harapkan.  

     



 

 

Reliability (Keragaman Produk) 
 

Reliability Statistics

.904 9

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.9333 .63968 30
4.0333 .61495 30
4.1000 .60743 30
3.8333 .59209 30
3.4000 .56324 30
3.5667 .77385 30
3.9667 .66868 30
3.7333 .69149 30
3.9333 .63968 30

X1_01
X1_02
X1_03
X1_04
X1_05
X1_06
X1_07
X1_08
X1_09

Mean Std. Deviation N

 
Item-Total Statistics

30.5667 15.495 .645 .896
30.4667 15.637 .646 .896
30.4000 15.145 .770 .887
30.6667 15.816 .635 .897
31.1000 15.610 .725 .891
30.9333 14.892 .614 .900
30.5333 14.464 .834 .881
30.7667 14.875 .713 .891
30.5667 15.909 .556 .902

X1_01
X1_02
X1_03
X1_04
X1_05
X1_06
X1_07
X1_08
X1_09

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

34.5000 19.155 4.37666 9
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



 

 

Reliability (Pelayanan) 
 

Reliability Statistics

.910 12

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

4.1333 .62881 30
4.0667 .73968 30
3.7000 .70221 30
3.9667 .66868 30
3.6667 .60648 30
3.9000 .60743 30
3.8667 .62881 30
4.1000 .66176 30
4.0333 .61495 30
3.5667 .62606 30
3.7333 .44978 30
3.8333 .53067 30

X2_10
X2_11
X2_12
X2_13
X2_14
X2_15
X2_16
X2_17
X2_18
X2_19
X2_20
X2_21

Mean Std. Deviation N

 
Item-Total Statistics

42.4333 23.495 .727 .898
42.5000 23.845 .544 .908
42.8667 23.637 .614 .904
42.6000 22.800 .795 .894
42.9000 24.714 .538 .907
42.6667 24.920 .500 .909
42.7000 25.183 .435 .912
42.4667 22.464 .864 .891
42.5333 23.292 .784 .896
43.0000 23.862 .665 .901
42.8333 25.109 .668 .903
42.7333 24.616 .650 .902

X2_10
X2_11
X2_12
X2_13
X2_14
X2_15
X2_16
X2_17
X2_18
X2_19
X2_20
X2_21

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

46.5667 28.323 5.32193 12
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 



 

 

Reliability (Citra Perusahaan) 
Reliability Statistics

.851 10

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item Statistics

3.9667 .88992 30
3.7000 .74971 30
4.0000 .37139 30
3.5000 .86103 30
4.4333 .50401 30
4.0000 .64327 30
4.1333 .50742 30
4.0333 .49013 30
3.6000 1.19193 30
3.9333 .52083 30

Y_22
Y_23
Y_24
Y_25
Y_26
Y_27
Y_28
Y_29
Y_30
Y_31

Mean Std. Deviation N

 
Item-Total Statistics

35.3333 16.920 .550 .839
35.6000 18.248 .457 .846
35.3000 20.217 .413 .849
35.8000 16.166 .697 .822
34.8667 19.016 .561 .839
35.3000 18.562 .498 .842
35.1667 18.626 .651 .833
35.2667 18.478 .716 .830
35.7000 13.390 .794 .817
35.3667 19.344 .463 .845

Y_22
Y_23
Y_24
Y_25
Y_26
Y_27
Y_28
Y_29
Y_30
Y_31

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Scale Statistics

39.3000 21.734 4.66203 10
Mean Variance Std. Deviation N of Items

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 103

Normal Parametersa Mean .0000000

Std. Deviation 3.15464451

Most Extreme Differences Absolute .095

Positive .095

Negative -.087

Kolmogorov-Smirnov Z .968

Asymp. Sig. (2-tailed) .306

 

 
 



 

 

Uji Linieritas 
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Citra * 

Pelayanan 

Between 

Groups 

(Combined) 1351.672 23 58.768 5.710 .000

Linearity 760.027 1 760.027 73.839 .000

Deviation from 

Linearity 
591.645 22 26.893 2.613 .001

Within Groups 813.143 79 10.293   

Total 2164.816 102    

 
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Citra * 

Keragaman 

Between 

Groups 

(Combined) 1091.178 17 64.187 5.082 .000

Linearity 686.230 1 686.230 54.329 .000

Deviation from 

Linearity 
404.948 16 25.309 2.004 .022

Within Groups 1073.637 85 12.631   

Total 2164.816 102    

 
Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .729a .531 .522 3.18603 2.197 

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Keragaman  

b. Dependent Variable: Citra   

 
 
 
 
 
 



 

 

Uji Multikolenioeritas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025   

Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000 .933 1.072

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000 .933 1.072

a. Dependent Variable: Citra       

 
Uji Heterokesdasitas 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .592 1.645  .360 .720

Keragaman .038 .037 .104 1.012 .314

Pelayanan .017 .032 .056 .543 .588

a. Dependent Variable: Abs_res    
 
Regresi sederhana 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .563a .317 .310 3.82615

a. Predictors: (Constant), Keragaman produk  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 686.230 1 686.230 46.875 .000a

Residual 1478.586 101 14.639   

Total 2164.816 102    

a. Predictors: (Constant), Keragaman produk    

b. Dependent Variable: Citra     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.741 2.714  7.641 .000

Keragaman .546 .080 .563 6.847 .000

a. Dependent Variable: Citra     
 



 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .593a .351 .345 3.72945

a. Predictors: (Constant), Pelayanan  

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 760.027 1 760.027 54.644 .000a

Residual 1404.789 101 13.909   

Total 2164.816 102    

a. Predictors: (Constant), Pelayanan    

b. Dependent Variable: Citra     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.046 3.012  5.659 .000

Pelayanan .493 .067 .593 7.392 .000

a. Dependent Variable: Citra     

 
 
 
Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025

Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000



 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025

Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000

a. Dependent Variable: Citra     
 

Pengujian Hipotesis 

uji F 

F tabel 3,935 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1149.734 2 574.867 56.633 .000a

Residual 1015.082 100 10.151   

Total 2164.816 102    

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Keragaman   

b. Dependent Variable: Citra     

Uji t 

1,984 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.923 3.048  2.271 .025

Keragaman .426 .069 .439 6.196 .000

Pelayanan .399 .059 .479 6.757 .000

a. Dependent Variable: Citra     
Koefisien Determinasi Ganda (Uji R2) 



 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .729a .531 .522 3.18603

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, Keragaman 

 
Koefisien Determinasi Parsial (Uji r2) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant

) 
6.923 3.048

 
2.271 .025

   

Keragama

n 
.426 .069 .439 6.196 .000 .563 .527 .424

Pelayana

n 
.399 .059 .479 6.757 .000 .593 .560 .463

a. Dependent Variable: Citra        

 
 
 
 
 

 
 


