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SARI 
 
Dimas Is Ariyanto. 2008. “Analisis Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, 
Saluran Distribusi Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen Member Amway 
di Kota Semarang (Studi pada Konsumen Produk Amway Di Kota Semarang)”.  
 
Kata Kunci : Kualitas produk, kualitas layanan, saluran distribusi dan 

kepuasan konsumen 
 

Amway sebagai salah satu perusahaan Multi Level Marketing melihat kondisi 
persaingan yang begitu ketat berusaha menekankan pemasarannya melalui strategi 
kualitas produk, kualitas pelayanan dan saluran distibusi guna mencapai kepuasan 
member. Kualitas produk merupakan salah satu elemen utama dalam memberikan 
kepuasan kepada member. Eksklusifitas produk Amway yang ditawarkan kepada 
member merupakan langkah perusahaan meningkatkan kualitas produk yang 
dihasilkan. Langkah tersebut menyebabkan penurunan penjualan dalam 5 tahun 
terakhir karena peningkatan kualitas produk menyebabkan biaya bahan baku yang 
tinggi sehingga harga jual menjadi tinggi. Kualitas pelayanan perusahaan dan 
saluran distribusi. Nilai lebih dari kualitas pelayanan Amway yang diberikan ke 
pada member Amway lebih mengedepankan pengiriman produk tepat waktu, 
keutuhan barang pada waktu pengiriman dan member penjelasan apa saja yang 
dibutuhkan anggota Amway. Meskipun jumlah anggota Amway mengalami 
peningkatan akan tetapi penjualan produk Amway mengalami penurunan. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh kualitas 
produk, kualitas layanan dan saluran distribusi terhadap kepuasan konsumen 
Amway.  

Populasi yang digunakan adalah member atau anggota Amway di kota 
Semarang. Sampel yang dipakai untuk penelitian ini sebesar 120 respoden. Teknik 
pengambilan sampel adalah accidential sampling. Variabel penelitian ini terdiri 
dari Kualitas Produk (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Saluran Distribusi (X3) dan 
Kepuasan Konsumen (Y). Metode pengumpulan data melalui kuesioner, 
dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan 
analisis regresi linear berganda. 

Hasil analisis data secara parsial diperoleh nilai thitung  untuk X1 sebesar 
4,326, untuk X2 sebesar 3,796 dan untuk X3 sebesar 5,410 dengan signifikansi 
sebesar 0,00. Hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung  sebesar 60,344 dengan 
signifikansi 0,00. Karena nilai signifikansi <0,05 maka kualitas produk, kualitas 
pelayanan dan saluran distribusi berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 
member. Besarnya koefisien determinasi (R2) adalah 0,609 atau 60,9%. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, kualitas layanan dan saluran 
distribusi dalam meningkatkan kepuasan konsumen Multi Level Marketing 
Amway di Kota Semarang. Adapun saran yang dapat peneliti berikan hendaknya 
Amway lebih meningkatkan keamanan produk, penampilan dan citra etis, proses 
pelayanan dan pengiriman produk melalui delivery order yang akan dikonsumsi 



 ix

oleh konsumen. Hal ini disebabkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 
indikator-indikator tersebut masih dalam kategori kurang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Bisnis penjualan secara langsung dengan sistem pemasaran 
berjenjang 

(Multi Level Marketing atau MLM ) berkembang sangat  pesat di Indonesia 

setelah terjadi krisis moneter. Perhatian utama dari MLM adalah menentukan 

cara terbaik untuk menjual produk dari suatu perusahaan melalui inovasi di 

bidang pemasaran konsep MLM adalah memperpendek jalur-jalur yang ada 

pada sistem penjualan konvensional dengan cara mempersingkat jarak antara 

produsen dan pelanggan (Santoso, 2003:28).  

Sistem penjualan dengan model Multi Level Marketing ini dapat 

memotong biaya pemasaran dan distribusi sebanyak 60% dari pemasaran dan 

memberikan kepada tenaga penjual dari perusahaan MLM tersebut yang 

ditentukan dengan sistem berjenjeng (Harefa, 1999:4). Data dari Asosiasi 

Penjualan Langsung Indonesia (APLI) menyebutkan terdapat 53 perusahaan 

yang menjadi anggota APLI dan 147 perusahaan bukan anggota APLI. 

Jumlah tenaga penjualnya sekitar 2,9 juta (Santoso, 2003:273). 

Menurut Soeratman (2002:259) Multi Level Marketing adalah salah 

satu metode dari perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran langsung 

secara mandiri (independent), tanpa campur tangan dari perusahaan. Target 

penjualan ditentukan sepenuhnya oleh distributor independent dan jaringan 



 
 

 
 

 

2

penjualan langsung yang dikembangkannya. Imbal jasa dalam bentuk insentif 

atau komisi ditetapkan oleh perusahaan produsen (dalam skripsi ini Amway) 

secara berjenjang sesuai dengan jumlah volume penjualan yang diberitahukan 

pada distributor sejak mereka mendaftarkan diri sebagi calon anggota.  

Kepuasan konsumumen merupakan fungsi dan persepsi/ kesan atas 

kinerja dan harapan. Jika memenuhi atau bahkan melebihi harapan, maka 

konsumen akan puas. Kepuasan konsumen akan menciptakan “Kelekatan 

Emosional” terhadap merk produk tertentu (Kotler, 2002:42). Apabila 

konsumen merasa puas dalam menggunakan suatu produk merk tertentu, 

maka ia akan loyal terhadap produk tersebut (terus membeli/ 

menggunakannya) dan akan merekomendasi atau memberikan informasi 

kepada orang lain. Jadi kepuasan konsumen berperan sangat penting dalam 

mengukur kesetiaan seorang pelanggan. 

Kualitas atau mutu produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat 

suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan 

konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan 

(Prawirosentono, 2002:6). Sifat khas kualitas produk yang ”andal” harus 

mempunyai multi dimensi karena harus memberi kepuasan dan nilai manfaat 

yang besar bagi konsumen. Perbedaan atau eksklusif produk Amway ang 

ditawarkan berupa bahan baku yang dipakai lebih berkualitas karena diawasi 

oleh pakar-pakar terkemuaka dibidang pangan, dijamin tanpa bahan pengawet 

serta aman dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. 
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Selain kualitas pelayanan, kunci keberhasilan dalam persaingan 

sering terletak pada penambahan pelayanan yang menabah nilai serta 

meningkatkan mutu produk fisik itu yang membedakan pelayanan terutama 

adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan 

pelanggan, konsultasi pelanggan, serta beberapa hal lainnya (Kotler, 

2000:68). Sedangkan menurut Dimiyati (1989: 13), pelayanan adalah segala 

sikap, perilaku dan perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh pihak 

perusahaan kepada konsumen atau pelanggan dalam usahanya memenuhi 

kebutuhan konsumen. Sedangkan nilai lebih dari kualitas pelayanan Amway 

yang diberikan ke pada konsumen Amway lebih mengedepankan pengeriman 

produk tepat waktu, keutuhan barang pada waktu pengiriman dan member 

penjelasan apa saja yang dibutuhkan anggota Amway. 

Perhatian utama produk dari suatu perusahaan melalui inovasi di 

bidang pemasaran dan distribusi (Santoso, 2003:28). Memindahkan produk 

dari produsen ke konsumen atau pemakai akhir dalam bisnis biasanya 

meliputi saluran distribusi dari para pemasok, pabrikan, dan para perantara. 

Untuk dapat memuaskan konsumen, jaringan ini harus berfungsi sebagai unit 

yang terpadu  dan terkoordinir, dimana semua anggotanya mengerti dan 
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menanggapi kebutuhan dan keinginan konsumen (Craven, 1996:311). 

Menurut Craven  (1996:28), saluran distribusi adalah jaringan organisasi yang 

melakukan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen dengan pengguna 

akhir. Dalam Amway pendistribusian produk yang dipilih menggunakan 

saluran langsung yaitu dari perusahaan langsung ke anggota Amway. Untuk 

pemesanan dapat dilakukan  di setiap ADC (Amway Distribution Centre)  

yang ada di 24 kota besar di Indonesia. 

Stephen Banret dalam “The Origin of MLM” mengatakan bahwa 

akar dari Multi  Level Marketing tidak bisa dipisahkan dengan berdirinya 

Amway Corpora dengan produknya Nutrilite (Santoso, 2003:23). Amway 

melihat kondisi persaingan yang begitu ketat dan mencoba menekankan 

pemasarannya melalui strategi kualitas produk, kualitas pelayanan  dan  

saluran distibusi guna mencapai kepuasan konsumennya.  

Amway perlu menerapkan strategi pemasaran yang jitu untuk 

mendapatkan kepuasan konsumen yaitu para member (Anggota) dan 

meyakinkan masyarakat untuk bergabung dalam bisnis MLM. Apalagi 

dengan semakin banyak berdirinya perusahaan-perusahaan MLM lain 

sehingga tingkat pesaingan bisnis  MLM  semakin  tinggi.  
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Penjualan langsung berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

melalui sistem pengiriman (saluran distribusi), performa produk atau jasa, 

citra perusahaan atau produk atau merek, nilai harga yang dihubungkan 

dengan nilai yang diterima konsumen, prestasi para karyawan, keunggulan dan 

kelemahan para pesaing (Craven, 1996:9). Selanjutnya Craven juga 

berpendapat sekarang ini banyak perusahaan yang menetapkan kepuasan 

pelanggan sebagai prioritas puncak.  

Dalam AMWAY dokumen menyebutkan bahwa Amway 

memberikan jaminan kepuasan kepada pelanggan untuk produk yang mereka 

jual. Jika ada pelanggan tidak puas, pelanggan tersebut dapat 

mengembalikannya dalam jangka waktu 90 hari sejak pemebelian kepada 

Distributor (distributor dalam penelitian ini adalah anggota Amway) yang 

menjual produk tersebut. Distributor akan memberikan beberapa alternatif 

sebagai kompensasinya mengganti dengan produk yang lain (produk semula 

dihargai penuh) atau mengembalikan uang sesuai harga beli. Amway sebagai 

perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak standarnya 

harus mempunyai para pesaing utama dalam industri. Untuk itu berlaku 

prinsip ”quality comes first, satisfaction programs follow” (Tjiptono, 

2004:354). 
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Berikut adalah data penjualan dan member Amway dari tahun 

2003-2007 :  

No Tahun Jumlah Anggota Amway 
Semarang 

Jumlah Penjualan Produk 
Amway (Rp) 

1 
2 
3 
4 
5 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

450.000 anggota 
495.000 anggota 
550.000 anggota 
600.000 anggota 
675.000 anggota 

564.086.421 
553.634.849 
551.092.393 
544.164.549 
542.396.889 

 Jumlah 2.770.000 anggota 2.755.375.101 
 Rata-rata 554.000 anggota 551.075.020 

 Sumber : PT. Amway, 2008 

  Tabel di atas menunjukkan pada setiap tahunnya, penjualan PT. 

Amway mengalami penurunan. Rata-rata penurunan penjualan produk amway 

dalam lima tahun terahir adalah 551.075.020. Sedangkan rata-rata kenaikan 

anggota Amway dalam 5 tahun terahir adalah 554.000 anggota. Oleh karena 

itu, adanya penurunan penjualan produk Amway. Bahwa kepuasan konsumen 

Amway menurun dalam menggunakan produk Amway. 

Strategi kualitas produk, kualitas pelayanan dan saluran distribusi 

memberikan nilai positif pada member atau calon member Amway. Walapun 

sekarang ini banyak perusahaan MLM yang bersaing secara ketat, namun 

Amway sebagi salah satu perusahaan yang memasarkan Nutrilite yaitu, 

produk nutrisi dan kesehatan tetap eksis di pasaran. Kita tahu banyak juga 

perusahaan-perusahaan pesaing yang mengalami kegagalan dalam 

menjalankan bisnisnya. Berdasarkan uraian diatas dan adanya persaingan yang 

ketat antara perusahaan MLM, maka apabila MLM tidak bisa memberikan 

kepuasan kepada member/ anggotanya, bukan tidak mungkin member akan 
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memutuskan untuk beralih menggunakan produk perusahaan pesaing. 

Anggota Amway beberapa tahun ini mengalami kenaikan walaupun tidak 

banyak hal ini tidak diiringi dengan peningkatan penjualan produk Amway. 

Sehingga memunculkan gap antara peningkatan jumlah anggota tidak sesuai 

yang mengakibatkan penurunan penjualan. Maka penulis ingin meneliti 

dengan judul ANALISIS KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, 

SALURAN DISTRIBUSI DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN 

KONSUMEN MEMBER AMWAY DI KOTA SEMARANG. Studi pada member 

Amway di kota semarang.  

1.2. Perumusan masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah 

sebagi berikut: 

1. Adakah pengaruh antra kualitas produk dengan faktor kinerja produk, 

keistimewaan produk, kepercayaan dan waktu, mudah dirawat dan 

diperbaiki, sifat khas dan penampilan dan citra etis terhadap kepuasan 

konsumen Amway? 

2. Adakah pengaruh antara kualitas pelayanan dengan faktor pemesanan, 

pengiriman, pelatihan pelanggan dan konsultasi pelanggan terhadap 

kepuasan konsumen Amway? 

3. Adakah pengaruh antara saluran distribusi dengan faktor saluran langsung 

terhadap kepuasan konsumen Amway?  
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4. Adakah pengaruh antara kualitas produk, kualitas pelayanan dan saluran 

distribsi terhadap kepuasan konsumen Amway? 

1.3. Tujuan Penelitain 

  Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini  

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dengan faktor kinerja 

produk, keistimewaan produk, kepercayaan dan waktu, mudah dirawat dan 

diperbaiki, sifat khas dan penampilan dan citra etis terhadap kepuasan 

konsumen Amway. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dengan faktor 

pemesanan, pengiriman, pelatihan pelanggan dan konsultasi pelanggan 

terhadap kepuasan konsumen Amway. 

3. Untuk menganalisis pengaruh saluran distribusi dengan faktor saluran 

langsung terhadap kepuasan konsumen Amway. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, saluran 

distribusi terhadap kepuasan konsumen Amway. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

kepada berbagai pihak, yaitu : 
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1. Bagi akademisi , agar dapat menambah wacana baru dalam bidang 

pemasaran, khususnya mengenai Multi Level Marketing. 

2. Bagi peneliti, agar memperoleh tambahan ilmu yang diperoleh dari 

praktek secara langsung dengan menerapan teori-teori pemasaran yang 

didapat di bangku kuliah. 

3. Bagi Amway agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh strategi 

produk, kualitas pelayanan, dan  saluran distribusi untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen atau membernya. 



10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kepuasan Konsumen 

Kata “kepuasan atau satisfaction” berasal dari Bahasa Latin” satis” 

(artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). 

Secara sederhana kepuasan dapat diartikan sebagai ‘upaya pemenuhan 

sesuatu’ atau ‘membuat sesuatu memadai’ Westbrook & Reilly (1983) dalam 

Tjiptono (2004:348) berpendapat bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

respon emosional terhadap pengalaman-pengalaman berkaitan dengan produk 

atau jasa tertentu yang dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola perilaku (seperti 

perilaku berbelanja dan perilaku pembeli), serta pasar secara keseluruhan. 

Respon emosional dipicu oleh proses evaluasi kognitif yang membandingkan 

persepsi (atau keyakinan) terhadap obyek, tindakan atau kondisi tertentu 

dengan nilai-nilai (atau kebutuhan, keinginan dan hasrat) individual. 

Kepuasan konsumen sesudah pembelian tergantung dari kinerja 

penawaran dibandingkan dengan harapannya. Kotler dan Susanto (2000:52) 

mendefinisikan kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. 

Menurut Craven (1996:9) pemuasan konsumen harus disertai 

dengan pemantauan terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. 

Mengidentifikasi atribut produk dan dukungan pelayanan dianggap penting 



 
 

 
 

 

11

oleh para pembeli pada saat mereka membeli dan menggunakan produk 

tersebut merupakan tujuan manajemen. Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh 

sistem pengiriman produk, performa produk atau jasa, citra perusahaan atau 

produk atau merek, nilai harga yang dihubungkan dengan nilai yang diterima 

konsumen, prestasi para karyawan, keunggulan dan kelemahan para pesaing. 

 Engel (1995:165) mendefinisikan kepuasan konsumen sebagai 

evaluasi purna beli terhadap alternatife yang dipilih memberikan  hasil yang 

sama (memenuhi) atau melampaui harapan pelanggan. Sedangkan 

ketidakpuasan tibul bila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 

pelanggan. Kotler (1997:42) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) 

yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan konsumen 

(Consumer satisfaction) adalah konsep yang penting dalam pemasaran dan 

penelitian konsumen (Peter dan olson, 1999:157). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja (hasil) 

yang dirasakan. Kepuasan keseluruhan didefinisikan sebagai pernyataan 

afektif tentang reaksi emosional terhadap pengalaman atas produk (barang 

dan jasa) yang dipengaruhi oleh kepuasan konsumen terhadap produk tersebut 

(atribut kepuasan) dan dengan informasi yang digunakan untuk memilih 

produk (informasi kepuasan).  
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Secara konseptual kepuasan pelanggan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Konsep Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Tjiptono, Strategi Pemasaran, 1996:25 

Konsumen yang merasa puas akan menjadi pelanggan dari produk 

yang bersangkutan. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat (Wikaningtyas, 1998:98) diantaranya: 

1. Hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis. 

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. 

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. 

4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

bagi perusahan. 

5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. 

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat. 

Kebutuhan dan 
keinginan 
pelanggan 

Harapan 
pelanggan 

terhadap produk

Tingkat kepuasan 
pelanggan 

Nilai produk bagi 
pelanggan 

Produk 

Tujuan perusahan 
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Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk 

meneliti kepuasan konsumen adalah paradigma ketidakcocokan (Peterr dan 

Olson, 1999:158). Pendekatan ini memandang ketidak puasan terhadap 

produk dan merk sebagai hasil dari dua variabel kognitif lainnya, harapan pra 

pembelian dan ketidakcocokan. Harapan pra pemebelian (Prepurchase 

expectation) adalah kepercayaan tentang kinerja suatu produk yang 

diperkirakan akan muncul. Ketidakcocokan (Disconfirmation) adalah 

perbedaan antara harapan pra pembelian dan persepsi pasca pemebelian. Ada 

dua jenis ketidak cocokan, yaitu: 

1. Ketidak cocokan negative (negative disconfirmation), terjadi jika kinerja 

produk kurang dari apa yang diharapkan. 

2. Ketidak cocokan Positif (positive disconfirmation), terjadi jika kinerja 

produk ternyata lebih baik dari apa yang diharapkan. 

Suatu perusahaan kadang-kadang mengalami kegagalan dalam 

memenuhi kepuasan pelanggan. “Tjiptono (1996:351) mengemukakan 

beberapa penyebab utama tidak tepenuhinya harapan pelanggan”, yaitu: 

1. Palanggan keliru mengkomunkasikan produk yang diingikan. 

2. Pelanggan keliru menafsirkan sinyal (harga, positioning, dll). 

3. Miskomunikasi rekomendasi dari mulut ke mulut. 

4. Kinerja karyawan perusahaan yang buruk. 

5. Miskomunikasi penyedia jasa oleh pesaing. 
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2.1.2 Atribut-atribut Pembentuk Kepuasan Konsumen. 

Menurut Hawkins dan Lonney (dalam Maylina, 2003:102) bahwa 

pembentuk kepuasan konsumen  terdiri dari: 

1. Value to Price Relationship 

Yaitu merupakan hubungan antara harga dan nilai produk yang 

ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterima pelanggan terhadap 

suatu produk yang dihasilkan oleh badan usaha. 

2. Product Quality 

Yaitu merupakan mutu dari semua komponen-komponen yang 

membentuk produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah 

atau dapat memberikan manfaat kepada pelanggan. 

3. Produk Feature 

Artinya komponen-komponen fisik dari suatu produk yang 

menghasilakan manfaat. 

4. Reliability 

Artinya merupakan gabungan dari keseluruhan kemampuan suatu 

produk dari bahan usaha yang dapat diandalakan, sehingga suatu produk 

yang dihasilakan dapat sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan 

atau sesuai dengan harapan pelanggan. 
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5. Warranty 

Yaitu penawaran untuk pengambalian harga pembelian atau 

mengadakan perbaikan terhadap produk yang rusak dalam suatu kondisi 

dimana suatu produk mengalami kerusakan. 

6. Respone to and remedy of problems 

Artinya merupakan sikap dari karyawan di dalam memberikan 

tanggapan terhadap keluhan atau membantu pelanggan di dalam 

mengatasai masalah yang terjadi. 

7. Sales xperience 

Artinya merupakan hubungan semua pribadi antara karyawan 

dengan pelanggan, khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan 

dengan pembeli 

8. Convenience of Acquisition 

Artinya merupakan kemudahan yang diberikan oleh badan usaha 

kepada pelanggan terhadap produk yang dihasilkannya. 

2.1.3 Konsep Inti Obyek Pengukuran Kepuasan Konsumen 

  Menurut Tjiptono (2005:366) bahwa enam konsep inti mengenai 

obyek penggukuran kepuasan konsumen, yaitu: 

1. Kepuasan konsumen keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 

Cara untuk mengukur kepuasan konsumen adalah Pertama, 

langsung menanyakan kepada konsumen seberapa puas mereka dengan 
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produk / jasa dari perusahaan yang bersangkutan. Kedua, menilai dan 

membandingkannya dengan produk / jasa dari pesaing. 

2. Dimensi kepuasan konsumen 

Meminta kepada konsumen untuk menilai produk / jasa 

berdasarkan item-item spesifik seperti kecepatan layanan, fasilitas, 

keramahan pegawai dan menentukan dimensi-dimensi yang paling penting 

dalam kepuasan konsumen. 

3. Konfirmasi harapan (Corfirmation of Expectation) 

Kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan berdasarkan 

kesesuaian antara harapan konsumen dengan kinerja produk perusahaan. 

Konsumen akan merasakan perubahan sesuai yang dirasakan setelah 

mengkonsumsi Nutrilite dari ketahanan dan performa produk. 

4. Minat pemebelian ulang (Repurchase Intent) 

Kepuasan diukur secara keseluruhan dan menayakan kepada 

konsumen apakah akan membeli ulang produk. Setelah melakukan 

pembelian dan mengkonsumsi mengalami perubahan konsumen akan 

melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. 

5. Kesedian merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Kesediaan  konsumen untuk merekomendasikan produk kepada 

teman atau keluarga. Apa bila ada teman atau keluarga yang mengalami 

sesuatu hal yang sama maka konsumen Nutrilite akan merekomendasi 

untuk menggunakan produk Nutrilite dari Amway.  
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6. Ketidakpuasan konsumen (Customer Dissatisfaction) 

Aspek ketidakpuasan konsumen meliputi: Komplain, retur 

(pengembalian produk), biaya garansi, produk recall (penarikan produk 

dari pasar), getok tular negative, dan defection (konsumen yang beralih ke 

pesaing). Ketidak puasan konsumen ditandai dengan tidak sesauinya 

harapan konsumen terhadap produk yang dipakainya. 

2.1.4 Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen: 

Menurut Kotler (1997:45) mengidentifikasi 4 metode untuk 

mengukur kepuasan Konsumen, yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem keluhan dan saran. 

Setiap perusahaan yang beorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 

pelanggan untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. 

Media yang digunakan bisa meliputi kotak saran yang diletakan pada 

tempat-tempat yang strategis, menyediakan kartu komentar, menyedikan 

saluran telepon khusus (customer hot lines), dan lain-lain. Alur informasi 

yang diperoleh melalui metode ini meberikan banyak gagasan, ide-ide 

baru, masukan yang baik dan berharga bagi perusahaan, sehingga 

memungkinkan untuk dapat bergerak, bereaksi lebih cepat dan tanggap 

untuk menyesuaikan masalah yang timbul. 

2. Survai kepuasan pelanggan 
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Perusahaan yang responsive dalam mengukur kepuasan pelanggan 

dengan mengandalkan survai berkala. Perusahaan mengirimkan daftar 

pertanyaan (kuesioner) atau menelpon suatu kelompok acak dari pembeli 

untuk mengetahui perasaan mereka terhadap berbagi aspek kinerja 

perusahaan. Perusahaan juga menanyakan pendapat pembeli terhadap 

kinerja saingannya. Sehingga diharapakan melalui metode ini, perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan umpan balik (feed back) secara langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggan. 

3. Ghost shopping 

Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan / pembeli 

dari produk  perusahaan dan pesaing, kemudian melaporkan mengenai 

kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam membeli produk tersebut. Ghost shopper juga 

mengamati cara perusahaan dan pesaing melayani permintaan, menjawab 

pertanyaan dan menangapi keluhan pelanggan. 

4. Lost customer analysis 

Perusahaaan berusaha menghubungi para pelanggan yang telah 

berhenti membeli atau telah pindah pemasok agar dapat memehami 

mengapa hal itu terjadi dan dapat mengambil / menyempurnakan 

kebijakan selanjutnya. 
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2.2 Kualitas Produk  

  Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melaksanakan 

fungsinya termasuk didalamnya keawetan, keandalan, ketetapan, kemudahan 

dipergunakan dan diperbaiki serta atribut bernilai lainya (Kotler, 2002:142). 

Kualitas produk dimulai dengan kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan 

kepuasan pelanggan. Setiap perusahaan harus memperhatikan dan mengawasi 

sikap hal dan setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dari 

produknya mulai pembelian bahan baku sampai produk tersebut dikonsumsi 

oleh konsumen. Faktor yang mempengaruhi kualitas produk adalah proses 

produksi atau pembuatannya, aspek penjualan, perubahan permintaan 

konsumen dan peranan inpeksinya (Setyowati, 2007:20). Menurut 

Prawirosentono (2002:6) kualitas atau mutu suatu produk adalah keadaan 

fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkuatan yang dapat memenuhi 

selera dan kebutuhan konsumen dengan memuasakan sesuai nilai uang yang 

telah dikeluarkan. Sifat khas kualitas produk yang “andal” harus mempunyai 

multi dimensi karena harus memberi kepuasan dan nilai manfaaat yang besar 

bagi konsumen. Secara umum, dimensi spesifikasi mutu produk dapat dibagi 

sebagai berikut: 

1. Kinerja (Performance) 

Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya 

isi, berat, kekentalan, komposisi, serta lama hidup penggunaan. 
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2. Keistimewaan (Types of features) 

Produk bermutu yang mempunyai keistimewaan khusus 

dibandingkan dengan produk lain. Nutrilite adalah produk nutrisi dan 

kesehatan yang terbuat dari bahan alami sehingga aman dikonsumsi dalam 

waktu jangka panjang. 

3. Kepercayaan dan waktu (Reability and Durability) 

Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai kinerja 

yang konsisten baik dalam batas-batas perawatan normal. Dalam hal ini di 

setiap produk tercantum tanggal pembuatan dan tanggal kadaluwarsa 

produk. 

4. Mudah dirawat dan diperbaiki (Maintainability and serviceability) 

Produk bermutu baik harus pula memenuhi kebutuhan untuk 

diperbaiki atau dirawat. Dimensi ini merupakan ukuran mudahnya dirawat 

sehingga barang tersebut dapat beroperasi secara baik. 

5. Sifat Khas (Sensory characteristic) 

Untuk beberpa jenis produk mudah dikenal dari wanginya, 

bentuknya, rasanya atau suaranya. Dimensi ini memberikan citra tersendiri 

pada mutu produk tersebut. 
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6. Penampilan dan Citra Etis 

Dimensi lain dari produk yang bermutu adalah persepsi konsumen atas 

suatu produk. Misalnya betapa ramah dan cepat pelayanan terhadap 

konsumen. 

2.3 Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas hal tersebut untuk memenuhi harapan 

konsumen (Santoso, 2003:116). Kotler (2000:67), menyatakan kualitas 

pelayanan keseluruhan ditentukan oleh kesesuaian keinginan yang dihasilkan 

dari perbandingan keinginan dan kinerja yang disarankan konsumen. 

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan keunggulan yang dirasakan oleh konsumen terhadap 

suatu produk/jasa dari perbandingan antara keinginan dan kinerja yang 

dirasakan konsumen setelah melakukan pembelian produk/jasa. Dalam 

menentukan tingkat kualitas pelayanan ada faktor yang memepengaruhi yaitu 

pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang dirasakan 

(persived service). Dalam hal ini, apabila pelayanan yang diharapkan sesuai 

dengan harapan konsumen maka kualitas pelayanan yang diberikan tersebut 

dinilai memuaskan (Kotler,2002:29). 

Baik dan buruknya kualitas pelayanan tergantung dari persepsi 

konsumen terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, perusahaan 
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harus dapat menyesuaikan kualitas pelayanan yang diberikan dengan harapan 

yang diinginkan konsumen. Keputusan untuk konsumen melakukan 

pembelian tergantung dari penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan 

yang dihasilakan perusahaan, semakin kualitas pelayanan yang diberikan 

memuaskan konsumen maka konsumen akan melakukan pembelian kembali 

terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau konsumen akan 

menjadi konsumen potensial. Namun apabila kualitas pelayanan yang 

diberikan mengecewakan konsumen, maka konsumen akan membeli produk 

dari perusahaan lain yang dirasa lebih memuaskan. 

2.3.1 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Untuk dapat bertahan dalam persaingan, perusahaan harus dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. 

Kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan sangat penting bagi 

kelangsungan perusahaan. 

Semakin memuaskan kualitas pelayanan yang diberikan, maka 

akan tercipta loyalitas terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut, 

namun apabila pelayanan tersebut dinilai tidak sesuai dengan harapan 

konsumen maka perusahaan tersebut akan kalah dalam persaingan dengan 

perusahaan lain, karena konsumen akan lari ke perusahaan lainnya. 

Tjiptono (2004:58), kualitas pelayanan dibagi menjadi lima 

dimensi besar yaitu: 
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a. Keandalan, untuk mengukur kemampuan penyedia jasa dalam 

memberikan jasa yang tepat dan dapat diandalkan. Penyedia jasa harus 

mampu memberikan pelayanan yang telah dijanjikan secara akurat, dapat 

dipercaya dan diandalkan. Kinerja harus sesuai dengan harapan konsumen 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

konsumen, tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan akurasi yang tinggi. 

b. Daya tanggap, untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada 

konsumen dengan cepat. Penyedia jasa/produk terutama stafnya harus 

bersedia membantu serta memberikan pelayanan yang tepat sesuai 

kebutuhan konsumen. Dimensi ini menekankan pada sikap dari penyedia 

jasa/produk yang penuh perhatian, tepat dan cepat dalam pelayanan. Yakni 

menghadapi permintaan, pertanyaan, keluhan dan masalah konsumen 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Memberikan konsumen 

menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi 

yang negatif dalam kualitas pelayanan. 

c. Jaminan, untuk mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan serta sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, bebas dari 

resiko dan keragu-raguan. Dimensi ini menekankan kemampuan penyedia 
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jasa untuk membangkitkan rasa percaya dan keyakinan diri konsumen 

bahwa pihak penyedia produk/jasa terutama para pegawainya mampu 

memenuhi kebutuhan konsumennya. 

d. Perhatian, untuk mengukur pemahaman karyawan terhadap kebutuhan 

konsumen serta perhatian yang diberiakn oleh karyawan. Dimensi ini 

memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan 

kepada konsumen dengan berupaya memahami keinginannya. Dimensi ini 

merupakan kemampuan penyedia jasa/produk dalam memperlakukan 

konsumen sebagai individu yang spesial. 

e. Bukti fisik, untuk mengukur fasilitas jasa fisik, peralatan, karyawan serta 

saran komunikasi. Dimensi ini menekankan kemampuan penyedia jasa 

untuk menyediakan fasilitas fisik seperti gedung, tata letak peralatan, 

interior dan eksterior, serta penampilan fisik dari personal penyedia 

jasa/produk. 

Menurut Kotler (2000:190), yang dapat membedakan pelayanan 

antara lain sebagai berikut : 

1. Kemudahan Pemesanan 

Kemudahan pemesanan (ordering ease) mengacu pada seberapa 

mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan ke perusahaan. Seorang 

konsumen memperoleh kebutuhan dengan cepat dalam melakuakan 
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transaksi dalam pemesanan barang/jasa sehingga akan tercipta kepuasan 

konsumen. 

2. Pengiriman  

Pengiriman mengacu pada seberapa baik produk  diserahkan 

kepada konsumen. Hal ini mencakup kecepatan, ketepatan, dan perhatian 

selama proses pengiriman. Performa pengiriman yang memuasakan 

konsumen hingga memuculkan loyalitas terbadap produk/jasa. 

3. Pemasangan 

Pemasangan (installation) mengacu pada pekerjaan yang dilakukan 

untuk membuat suatu produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. 

Pemasangan ini biasanya untuk produk-produk alat rumah tangga. 

4. Pelatihan Pelanggan 

Pelatihan pelanggan (customer training) mengacu pada pelatihan 

para member untuk meningkatkan kemampuan menjual dan pengetahuan 

teknis. Kemampuan menjual meliputi kemauan dalam mendengarkan, 

untuk mengidentifikasi dan memahami keinginan para pelanggan, 

meyakinkan para pelanggan serta menggunakan pertemuan yang telah 
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dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru dan mampu 

berkomunikasi dalam presentasi penjualan.  Pengetahuan teknis meliputi 

pengetahuan mengenai desain dan keistimewaan dari produk, mengetahui 

pemakaian dan fungsi produk. 

5. Konsultasi Pelanggan 

Konsultasi pelanggan (customer consulting) mengacu pada 

pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan penjual  

kepada pembeli. Kesulitan apa saya yang dirasa oleh konsumen dapat 

dipertanyakan langsung pada perusahaan mengenai apa yang menjadi 

masalah yang dihadapi.  

6. Pemeliharaan dan Perbaikan 

Pemeliharaan dan perbaikan (maintenance & repair) merupakan 

program pelayanan perusahaan untuk membantu pelanggan menjaga 

produk yang mereka beli dalam kondisi kerja yang baik.  

2.4. Saluran Distribusi 

Definisi saluran pemasaran (distribusi) menurut Kotler (1997:32) 

adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam 

proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau 

dikonsumsi. 
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Menurut Craven  (1996:28), saluran distribusi adalah jaringan 

organisasi yang melakukan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen 

dengan pengguna akhir. Strategi distribusi berkenaan dengan bagaimana 

sebuah perusahaan menjangkau pasar sasarannya.  Antasary dan Stern (1972) 

dalam Ferdinand (2000:41) merumuskan bahwa keberhasilan pemasaran akan 

bergantung pada seberapa besar kekuatan (power) saluran distribusi yang 

berhasil dibangun dan kekuatan sebuah saluran distribusi adalah kemampuan 

untuk mengendalikan variabel-variabel keputusan dari pemain pasar yang lain 

dalam kelompok saluran distribusi yang digunakan. Itulah sebabnya secara 

teoritis dapat dinyatakan bahwa perusahaan dapat membangun sistem saluran 

distribusinya dalam sebuah sistem bebas (independent distribution) atau 

terpadu (integrated distribution) tergantung pada konsep power yang ingin 

dikendaliakan. 

Konsep MLM  penelitian ini Amway adalah memperpendek jalur-

jalur yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara 

mempersingkat jarak antar produsen dan pelanggan (Santoso,2003:28).  

Dalam penelitiannya Harefa (1999:4)    menyatakan bahwa   sistem penjualan 

dengan model Multi Level Marketing ini dapat memotong biaya pemasaran 
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dan distribusi sebanyak 60% dari pemasaran dan memberikan kepada tenaga 

penjual ( dalam penelitian ini member Amway) dari perusahaan MLM 

tersebut yang ditentukan dengan sistem berjenjang.                                                                        

2.4.1. Jenis-Jenis Saluran Pemasaran (Distribusi) 

Menurut Kotler (1997:19), saluran pemasaran, untuk barang 

konsumsi dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut: 

1. Saluran nol-tingkat (saluran pemasaran langsung) terdiri dari suatu 

perusahaan yang menjual langsung kepelanggan akhir. Saluran satu- 

tingkat berisi satu perantara penjualan, seperti pengecer.  

2. Saluran satu-tingkat berisi satu perantara penjualan, seperti pengecer. 

3. Saluran dua-tingkat berisi dua perantara yaitu pedagang besar dan 

pengecer. 

4. Saluran tiga-tingkat berisi tiga perantara yaitu pedagang besar, 

pemborong dan pengecer.   

  Dalam hal ini saluran pemasaran MLM masuk dalam kategori 

saluran nol-tingkat ini dikarenakan menggunakan penjualan langsung 

kepada konsumen akhir/member. 
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2.4.2  Pemasaran Langsung 

Semua penjualan MLM dilakukan melalui penjualan langsung 

(direct selling). Ini dirumuskan oleh Direct Selling Association sebagai 

berikut: ” penjualan barang-barang konsumsi langsung ke perorangan, di 

rumah-rumah maupun di tempat kerja mereka, melalui transaksi yang 

diawali dan diselesaikan oleh tenaga penjualnya” (Clother, 1994:9) 

Pemasaran langsung mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu 

atas penjualan eceran melalui toko, baik bagi pelanggan, tenaga penjual, 

maupun pabrikan. Pelanggan cenderung akan menerima perhatian pribadi 

yang jauh lebih besar dari si tenaga penjual (dalam penelitian ini member 

Amway) dari pada yang diperolehnya di sebuah toko. 

Menurut (Kotler dan Armstrong, 2001:56) pemasaran langsung 

dapat diatur waktunya untuk meraih prospek dalam waktu yang tepat. 

Pemasaran langsung memungkinkan pengujian pilihan media dan pesan 

alternatif untuk mencari pendekatan yang paling efektif dalam segi biaya. 

Pemasaran langsung mengacu kepada komunikasi langsung selain 

kontak penjualan pribadi antara pembeli dan penjual. Meskipun pemasaran 



 
 

 
 

 

30

langsung dapat dipandang sebagai promosional, pemasaran langsung 

menetapkan seperangkat pilihan saluran distribusi tertentu. Terdapat kaitan 

pemasaran langsung antara produsen dan pelanggan akhir.  

Simamora (2000) berpendapat bahwa pemasaran langsung (direct 

selling) merujuk kepada setiap situasi penjualan langsung (direct sales) di 

mana seseorang menjual dan orang lain membeli, dan keduanya terlibat 

dalam kontak tatap muka langsung. Meskipun demikian, penjualan 

langsung tidak harus terbatas pada saluran penjualan langsung ini dapat 

terjadi antara produsen dan pelanggan, antara produsen dan para perantara, 

dan antara para perantara dengan para pelanggan. Contoh-contoh 

penjualan langsung adalah Avon, Mary Kay Cosmetics, Tupperware, 

Amway dan Shaklee. 

2.4.3.  Multi Level Marketing (MLM) 

Multi Level Marketing merupakan salah satu metode yang 

diterapkan oleh perusahaan (produsen) untuk memasarkan produknya 

melalui pengembangan penjualan langsung secara mandiri (independent) 

tanpa campur tangan sepenuhnya dari perusahaan. Imbal jasa yang 

diperoleh dalam bentuk bonus, komisi atau intensif yang ditetapkan oleh 

perusahan (produsen) secara berjenjang sesuai dengan nilai pembeliannya. 
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Menurut Santoso (2003:28) MLM adalah suatu metode bisnis 

alternatif yang berhubungan dengan pemasaran. Perhatian utama dari 

MLM adalah menentukan cara terbaik untuk menjual produk dari suatu 

perusahaan melalui inovasi di bidang pemasaran. Konsep MLM adalah 

memperpendek jalur-jalur yang ada pada sistem penjualan konvensional 

dengan cara mempersingkat jarak antara produsen dan pelanggan. 

Perbedaan MLM dan penjualan konvensional dapat dilihat pada gambar 

2.2  berikut ini : 

 

 Penjualan Konvensional  Penjualan Langsung (MLM) 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Perbedaan Penjualan Konvensional dan MLM 
Sumber : Santoso (2003:29) 
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2.4.3.1. Cara Kerja Multi Level Marketing 

Yusuf (2002: 4) menyatakan MLM adalah sebuah bisnis seperti 

halnya bisnis lainnya MLM harus dilakukan secara profesional 

menjalankan bisnis MLM bukan sekedar masuk menjadi anggota, 

mengajak orang sebanyak-banyaknya terus mendapatkan bonus yang 

besar. Semakin banyak orang diajak semakin besar bonus yang dietrima. 

MLM adalah sistem pendistribusian produk. 

MLM hanyalah salah satu bentuk dari penjualan dari rumah ke 

rumah yang mengiklankan produk yang dijual ”dari mulut ke mulut” 

berdasarkan hubungan yang dimiliki oleh para distributor. Orang yang 

ingin terlibat pada suatu program MLM haruslah dimulai dari ketertarikan 

pada suatu produk MLM dan bukanya dari tawaran untuk mendapatkan 

kekayaan yang tidak terbatas (Santoso, 2003:45). 

Melihat dari sistem yang dikembangkan dalam bisnis Multi Level  

Marketing , maka dapat dilihat bahwa peran anggota sangatlah penting 

dalam melakukan serangkaian proses penjualan. Peran dari anggota dalam 

bisnis Multi Level  Marketing adalah : sebagai  distributor, merekrut 

anggota baru, dan mempromosikan produk . Hal tersebut dikarenakan 
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dalam bisnis Multi Level Marketing ini penjualan dilakukan secara face to 

face dan tidak dilokasi retail yang tetap, sehingga kesetiaan terhadap 

anggota sebagai tenaga penjual dan kemampuan berkomunikasi secara 

baik, tepat dan benar sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan yang 

baik dan berkelanjutan dengan pelanggan maupun down line  (Soeratman, 

2002:257). 

2.5 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori mengenai  kualitas produk, kualitas 

produk, dan saluran distribusi kepuasan konsumen dapat diukur dari beberapa 

indicator (Tjiptono, 2005:366), yaitu: konfirmasi harapan (confirmation of 

expectation), minat beli ulang (willingness to recommend), kesediaan untuk 

merekomendasi (willingness to recommend), ketidakpuasan konsumen 

(customer dissatisfaction). Hal ini akan menciptakan kepuasan bagi 

konsumen. Terciptanya kepuasan konsumen akan membuat konsumen loyal 

terhadap merk tertentu dan merekomendasikan kepada orang lain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikirnya adalah 

seperti pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 2.3 Kerangaka Berpikir 

 

2.6. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi,2002:84). 

Kepuasan Konsumen  

- konfirmasi Harapan 
- Minat Beli ulang 
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- Ketidakpuasan Konsumen 

Kualitas Pelayanan  
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- Pengiriman  
- Pelatihan Pelanggan 
- Konsultasi Pelanggan 

Saluran Distribusi  

- Saluran langsung 

Kualitas Produk  

- Kinerja produk 
- Keistimewaan produk 
- Kepercayaan dan 

waktu. 
- Mudah dirawat dan 

diperbaiki 
- Sifat khas 
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Berdasarkan kerangka berpikir diatas, Maka hipotesis yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 : Ada pengaruh simultan variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan 

saluran distribusi terhadap variabel kepuasan konsumen. 

H2  : Ada pengaruh parsial variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan 

saluran distribusi terhadap variabel kepuasan konsumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian adalah pencarian atas sesuatu (inquiry) sistematis dengan 

penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat 

dipecahkan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah, 

langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam setiap melaksanakan langkah tersebut harus 

dilakuakan secara obyektif, rasional dan menghindarkan cara berfikir yang 

mengarah coba-coba (trial and error) 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian yang akan dilakukan adalah konsumen 

(dalam penelitian ini adalah member/ anggota Amway) produk Amway, di 

Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah seluruh aspek penelitian (Suharsimi, 2002:115). 

Menurut Sudjana (1992:45), populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, hasil menghitung atau mengukur kuantitatif mengenai objek 

penelitian yang lengkap dan jelas.  

Agar generalisasi dalam penelitian ini tidak terlalu luas dari 

semestinya, maka perlu ditetapkan populasinya terlebih dahulu. Menurut 
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Sugiono (1999:192) populasi adalah sekumpulan individu atau obyek 

penelitian yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut populasi dapat dipahami sebagai 

suatu kelompok individu atau obyek dari suatu pengamatan yang minimal 

memiliki persamaan karakteristik  (Nawawi, 1987: 141). Populasi yang 

digunakan adalah member atau anggota Amway di kota Semarang. Populasi 

member/ anggota Amway di kota Semarang sebesar 675.000 orang, namun 

dari data tersebut tidak diketahui jumlah besarnya anggota Amway yang aktif 

dan anggota Amway yang tidak aktif. Maka dalam penelitian ini populasi 

yang digunakan tidak menggunakan jumlah anggota Amway  melainkan 

mengunakan anggota Amway yang aktif. Karena jumlah anggota Amway 

yang aktif tidak diketahui maka teknik penentuan sampel menggunakan 

accidential sampling. 

4.3.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Suharsimi, 

2002:109), adapun syarat untuk menjadi sampel/responden adalah anggota 

Amway yang menunjukkan kartu anggota Amway dan melakukan 

pembelianan di conter Amway. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan 

menggunakan metode accidential sampling adalah tehnik penentuan sampel 

berdasarkan kebutuhan, artinya siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono,2005:60). Teknik 

penetapan responden secara Accidental artinya responden ditetapkan pada 

saat membeli di distributor Amway dan dapat memunjukkan kartu anggota 
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Amway. Pencarian sampel ini ditempuh dengan menggunakan rumus Stepu 

dalam Ating (2006:108) dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahapan 1 

menentukan koefisien harga (ρ)terkecil antar variabel babas dengan variabel 

terikat. Kedua menentukan harga (α) dan kuasa uji (1-β) setelah itu baru 

menentukan ukuran sampel secara teoritis. Pada iterasi pertama menggunakan 

rumus : 

  

Sedangka   

Dimana  merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel 

distribusi normal. 

Pada iteraasi kedua menggunakan rumus 

 

Keterangan 

: Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

: Konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α  : kekeliruan tipe 1 

β  : kekeliruan tipe 2 
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Sedangkan  

  

Apabila ukuran sampel minimal iterasi pertama dan kedua sampai 

dengan bilangan satunya sama maka, iterasi berhenti. Apabila belum sama 

perlu dilakukan iterasi ketiga dengan menggunakan rumus sama dengan 

iterasi kedua. 

Berdasarkan studi pendahuluan pada penelitian Iriansyah (2007) 

yang menganalisis tentang pengaruh harga, Citra Pariwisata dan promosi 

terhadap kepuasan konsumen  Taman Mini Indonesia Indah, diperoleh 

koofisien korelasi dari variabel promosi yang mempengaruhi variabel 

kepuasan konsumen sebesar 0,30. Langkah-langkah mencari sampel dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

ρ = 0,30 dari tabel distribusi normal diperoleh 

: 1,645 

: 1,645 

Menghitung iterasi pertama 

  

= 0,309519604 
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Maka  

  

  

= 115,9836173 

= 116 

Menghitung iterasi kedua 

  

  

= 0,31835393 

     Maka 

  

 

 = 115,0291063 

= 115 
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Menghitung iterasi ketiga  

  

  

= 0,31835393  

Maka  

  

 

= 115, 0291063 

= 115 

 Karena  dan  harga sampai bilangan satunya sama, maka iterasi 

berhenti. Dalam penelitian ini mengambil sampel minimum sebesar 115 

konsumen Amway lebih , untuk mempermudah dalam penghitungan dan 

lebih representative maka dilakukan penambahan sebanyak 5 

responden/konsumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ditetapkan sejumlah 120 responden, dengan tujuan untuk memperoleh 

sampel yang lebih representative. Dalam melakuakan Sampling  peneliti 

melakukan pengambilan sampel selama 4 minggu, dengan rician setiap 
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minggunya peneliti mengambil sampel sebanyak 120 responden dan 

dilakukan dalam lima hari dalam seminggunya, perharinya sampel diambil 

sebanyak 15 responden yang sedang melakuakan pembelian produk dan 

menunjukkan kartu anggota/ member Amway. Dibedakan 2 waktu dalam 

pembelian. Minggu ramai dikarenakan kebanyakan anggota Amway 

adalah pegawai negri atau swasta jadi dalam melakukan pembelian pada 

minggu pertama dan minggu ke empat saat itu menerima gaji/pendapatan 

bulanan. Di minggu sepi pembelian menurun karena hanya anggota 

tertentu saja seperti profesional swasta dan anggota yang benar-benar 

membutukan produk amway tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Jadwal penelitian   
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4.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian  (Suharsimi, 2002: 92). Dalam penelitian ini terdapat tiga 

variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y) yaitu sebagi berikut : 

1. Variabel Bebas (X) 

  Variabel bebas adalah variabel penyebab atau yang diduga 

memberikan pengaruh terhadap peristiwa lain. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Kualitas Produk (X1) adalah produk yang tampak berbeda dan lebih 

unggul dibandingkan produk lain yang sudah ada. Indikator kualitas 

produk dalam penelitian ini meliputi kinerja produk, keistimewaan 

produk, kepercayaan waktu, Mudah dirawat dan diperbaiki, sifat khas 

dan penampilan dan citra etis. 

b. Kualitas Pelayanan (X2) adalah segala sikap, perilaku dan perbuatan 

yang secara sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan kepada 

konsumen atau pelanggan. . Indikator harga dalam penelitian ini 

mencakup  kemudahan pemesanan, pengiriman, pelatihan pelanggan 

dan konsultasi pelanggan. 

c. Saluran Distribusi (X3) adalah jaringan organisasi yang melakukan 

fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen dengan pengguna 

akhir.Indikator saluran distribusi dalam penelitian ini adalah 

pemasaran langsung . 
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2. Variabel Terikat (Y) 

  Variabel terikat adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kepuasan konsumen dengan indikatornya adalah konfirmasi 

harapan, minat membeli ulang, kesediaan merekomendasi dan 

ketdakpuasan konsumen. 

4.5 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai 

dengan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : 

1. Metode Angket  atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya (Suharsimi, 2002 : 128). Metode angket atau kuesioner 

digunakan untuk memperoleh data atau informasi dari responden dengan 

menjawab sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Bentuk kuesioner  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner tipe terbuka dan tipe tertutup. Pada kuesioner terbuka responden 

mengisi sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner. Sedangkan dalam tipe tertutup peneliti menggunakan skala 
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Likert  yang mudah untuk dijawab (Fuad, 2004:54). Hal ini karena hampir 

semua responden mungkin pernah ditanyai dengan menggunakan  skala 

Likert walaupun mungkin mereka tidak mengetahui secara teknis apa 

nama dari skala ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala 

Likert dengan skala lima point sebagai berikut : 

1  2  3  4  5 

Sangat   Tidak  Tidak dapat Puas        Sangat 

tidak puas puas  menentukan          puas 

                                                

Sumber : Fuad (2004:55) 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan 

mengutip sumber catatan yang sudah ada. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya (Suharsimi, 2002:135). Metode ini dipergunakan untuk 

mengatahui gambaran umum perusahaan Amway. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk 

mengamati aspek-aspek yang ingin diteliti (Suharsimi, 2002:133). Dalam 

penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengamati langsung 
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bagaimana realitas aktivitas, situasi dan kondisi  ADC Amway di Kota 

Semarang. 

4.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1. Uji Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atas kesahihan suatu instrumen (Suharsimi,2002:94). Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

serta dapat mengungkapkan  dalam variabel yang diteliti secara repat.  

 Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal 

dengan  korelasi Product Moment dari Pearson sebagai berikut : 

           ( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

            

 Keterangan :  

 rxy = nilai koefisien korelasi 

 X  = nilai skor butir 

 Y = nilai skor total 

 N = jumlah responden 

 ΣX² = jumlah kuadrat nilai X 

 ΣY² = jumlah kuadrat nilai Y 

 (Suharsimi,2002: 146) 
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 Instrumen dikatakan valid apabila nila rxy hitung lebih besar dari r 

tabel.  Untuk membantu proses perhitungan dalam penelitian ini, maka 

digunakan program SPSS. 

 Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau 

tidak, maka r yang diperoleh (rhitung) dikonsultasikan dengan (rtabel) product 

moment dengan taraf significan 5% apabila r hitung > r tabel maka 

instrumen dikatakan valid, dan apabila rhitung < rtabel maka instrumen 

dikatakan tidak valid. Nilai rtabel dilihat dengan tabel r dengan 

menggunakan df = 20 pada tingkat kemaknaan 5% didapat angka rtabel = 

0,44. 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji coba validitas dengan 20 angket 

dapat dilihat data pada lampiran 3 bahwa nilai semua butir pertanyaan 

dalam angket tersebut > 0,44. Maka dapat disimpulkan semua butir 

pertanyaan dari indikator yang terdapat dalam variabel kualitas produk, 

kualitas pelayanan dan saluran distribusi tersebut telah valid. 

3.6.2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup  dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Suharsimi,2002: 

154). Suatu alat ukur dikatakan reliabel jika kapanpun akan memberikan 

hasil ukur yang sama. Untuk mengetahui apakah suatu alat ukur itu 
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reliabel atau tidak dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam 

penelitian  ini menggunakan rumus Alpha yaitu : 

 ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= ∑
2

2

11 1
1 t

b

k
kr

σ
σ

 

 Keterangan : 

 r11  = Reliabilitas instrumen 

 k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2
bσ∑  = Jumlah varians butir 

 σ 2

t
 = varians total 

 (Suharsimi, 2002: 171) 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji coba reliabilitas dengan 

menggunakan 20 angket dapat dilihat data pada lampiran 3 bahwa nilai 

semua variabel dalam angket tersebut > 0,60, yaitu variabel kualitas 

pelayanan, kualitas prduk dan saluran distribusi serta variabel terikat yaitu 

kepuasan konsumen tersebut telah reliabel. 

4.7 Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih 

dahulu  sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban 

yang tepat dari  permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif Persentatif 
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Menjelaskan dalam menjabarkan mengenai hasil perhitungan dari 

analisis kualitatif, serta mengambarkan secara jelas kondisi yang ada di 

dalam objek. 

Metode analisis deskriptif  presentatif digunakan untuk mengkaji 

variabel yang ada dalam penelitian ini, yaitu variabel produk, pelayanan 

dan distribusi serta variabel terkait yaitu kepuasan konsumen.  

Rumus yang digunkan dalam perhitungan analisis deskriptif 

adalah: 

%100% ×=
N
n

 

 Keterangan : 

 n = skor yang diperoleh 

 N = skor ideal 

% = Persentase 

(Suharsimi, 2002:145) 

Untuk mengetahui distribusi masing-masing varibel yang 

pengumpulan datanya menggunakan kuesioner (angket), setiap indikator 

dari data yang dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan diberi 

skor, yaitu: 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1  

2. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan sekor 2 

3. Jawaban Ragu-ragu (R) dengan sekor 3 
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4. Jawaban Setuju (S) dengan sekor 4 

5. Jawaban Sangat Setuju (ST)dengan sekor 5 

Apabila angketnya bersifat negatif maka butir sekor dibalik. Hasil 

kualitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah atau 

ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk itu langkah-

langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan persentase maksimal yaitu (5/5) x 100% = 100% 

2. Menetapkan persentase maksimal yaitu (1/5) x 100% = 20% 

3. Menetapkan rentang persentase 

Rentang 100% diperoleh dengan cara mengurangi % tertinggi 
(100%) dengan % terendah (20%) yaitu 100% -20% = 80% 

4. Menetapkan  interval kelas persentase 

Interval % diperoleh dengan cara membagi rentang % dengan 
jenjang kriteria % yaitu 80% : 5 = 16% 

5. Menetapkan jenjeng kriteria 

Mengelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu sangat setuju, setuju, 
ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

  Metode ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antar variabel bebas yaitu kualitas produk (X1), kualitas pelayanan (X2) 

dan saluran distribusi (X3) terhadap kepuasan konsumen (Y), dengan 

rumus:  

  Y = a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e 

 Keterangan: 
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 Y= Kepuasan konsumen 

 a = Konstanta 

 X1= Kualitas produk 

 X2= Kualitas pelayanan 

 X3= Saluran distribusi 

 ß1= Koefisien Regresi Kualitas produk 

 ß2= Koefisien Regresi Kualitas pelayanan 

 ß3= Koefisien Regresi Saluran distribusi 

 e= Faktor Gangguan (error) 

  (Suharsimi, 2002:205) 

 

a. Uji Simultan 

 Untuk membuktikan hipotesis dilakukan uji F , yaitu suatu uji 

untuk mengetahui  pengaruh antara variabel-variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Apabila hasil 

perhitungan F hitung < F tabel maka Ho diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas dari model regresi tidak mampu menjelaskan 

variabel terikat. Sebaliknya , apabila F hitung > F  table  maka Ho 

ditolak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari 

 model regresi linear berganda mampu menjelaskan variabel terikat.  

  Selain uji F dilakukan juga uji R, yaitu untuk mengetahui 

hubungan semua  variabel independent secara bersama-sama 

(simultan) terhadap nilai variabel  dependen. Setelah uji R dilakukan 

juga uji R², digunakan untuk mengetahui  kontribusi variabel 
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independent secara simultan terhadap variabel dependen. Jika 

 koefisien determinasi (R²) yang diperoleh besarnya mendekati satu 

(1) maka  dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi - variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, 

apabila besarnya koefisien determinasi mendekati nol (0) maka semakin 

lemah variasi variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel 

tersebut. 

b. Uji Parsial 

  Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas 

secara  parsial terhadap variabel terikat. Apabila t hitung > t table maka Ho 

diterima, dengan demikian variabel bebas dapat menjelaskan variabel 

terikat yang ada dalam model. Sebaliknya, apabila t hitung < t table maka 

Ho ditolak, dengan demikian  variabel bebas tidak dapat menjelaskan 

variabel terikat atau dengan kata lain tidak  ada pengaruh antara dua 

variabel yang diuji nilai t hitung. (Algifari,1997: 41) 

  Setelah dilakukan uji t diperlukan pula uji r, yaitu untuk 

mengetahui hubungan secara parsial antara variabel independent terhadap 

variabel dependen. Setelah itu dilakukan uji determinasi parsial (r²) yaitu 

suatu uji yang menyatakan satu dikurangi rasio antar besarnya deviasi nilai 

Y observasi dari garis regresi yang besarnya deviasi nilai Y observasi dari 

rata-ratanya.  
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  Perhitungan r² digunakan untuk mengetahui sejauhmana 

sumbangan  masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin 

besar nilai r²  maka semakin besar variasi sumbangan terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Amway Cabang Semarang 

1) Sejarah Semarang 

Di Indonesia, Amway Mulai beroprasi pada tanggal 17 Juli 

1992, melalui PT Amindoway Jaya selaku pemegang lisensi penjualan 

langsung dan pendistribusian produk-produk Amway di Indonesia. Sejak 

tahun 1993, PT. Amindoway Jaya menjadi anggota APLI Nomer 

0005/06/93. 

Amway di Indonesia terdapat 24 distributor dikota-kota besar. 

Di pihak lain, kerjasama PT. Amindoway Jaya dengan pihak ketiga 

memungkinkan pelayanan kepada distributor di APC (Amway Product 

Center). PT. Amindoway Jaya masuk di Semarang pada tahun 1994.  

Ijin dari pemerintah kota semarang dan departemen kesehatan 

dengan Nomer: Dep/197/Kes/04. Terletak di ruko pemuda mas jalan 

pemuda, Semarang. Secara keseluruhan jumlah member Amway 

berjumlah 531 orang dan akan terus bertambah tiap tahunnya. 

PT. Amindoway Jaya, mendapat dukungan melalui PT. Amway 

Indonesia sebagai ’Service Company’ yang memberikan konsultasi dalam 

bidang pemasaran, pengembanggan usaha serta dukungan iternasional. 

2) Produk-produk MLM Amway 
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Bidang usaha Amway adalah penyedia kebutuhan yang 

memiliki dedikasi dan komitmen untuk membantu mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik. Produk-produk yang diproduksi secara alami 

antara lain: 

1. NUTRILITE adalah suplemen yang membantu dan menjaga 

kesehataan tubuh. 

2. Perawatan Mobil seperti sabun cuci mobil, pembersih cat, oli, 

pembersih kaca dan pengharum ruang mobil 

3. Perlengkapan mandi seperti Sabun mandi, Sampo, Pasta gigi dll. 

4. Perawatan wanita. 

3) MLM Amway 

Amway dalam melakukan penjualan mengunakan cara 

Multilevel Marketing (MLM) atau Sistem Networking: Adalah Penjualan 

secara bertingkat dari distributor mandiri yang memiliki peluang untuk 

mendapatkan penghasilan dalam 2 cara. Pertama penjualan produk 

langsung ke konsumen. Distributor mendapat keuntungan atas dasar 

perbedaan atau selisih antara harga distributor dan harga konsumen. 

Kedua, distributor bisa menerima potongan harga atas dasar jumlah 

produk/jasa yang dibeli oleh anggota kelompok bisnis untuk penjualan 

atau pemakaian, termasuk jumlah penjualan pribadi. Dalam kasus 

Amway, potongan harga ini sebesar 3% - 21% dari harga konsumen. 
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Cara menjadi member Amway adalah Seorang pemohon 

pertama-tama harus disponsori oleh seorang distributor Amway 

berwenang dan masih aktif, artinya masa keanggotaannya belum berahir. 

Distributor yang mensponsori itu bertanggung jawab mengajarkan 

kepada distributor baru tentang bisnis Amway. 

4.2 Analisis Deskriptif 

  Metode analisa deskriptif digunakan untuk mengetahui dan 

menganalisis data mengenai kualitas produk, kualitas pelayanan, saluran 

distribusi dan kepuasan konsumen MLM. 

4.2.1 Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan strategi menciptakan sesuatu yang 

diterima sebagai yang unik pada tingkat industri atau pada tingkat pasar 

konsumen. Pendekatan di dalam kualitas produk dapat mengambil bentuk-

bentuk seperti desain, image merek, tehnologi, bentuk atau wujud produk, 

bentuk atau wujud kemasan, pelayanan konsumen atau dimensi-dimensi 

lainnya yang muaranya adalah pada terciptanya berbagai point of 

differentiation. Untuk variabel kualitas produk produk digunakan 12 butir 

pertanyaan dan ditinjau dari tiap indikator kualitas produk  dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen Multi Level Marketing Amway Di Kota 

Semarang yang terdiri dari indikator kinerja produk, keistimewaan produk, 

kepercayaan dan waktu, mudah dirawat, sifat khas, dan penampilan dan 

citra etis diperoleh hasil sebagai berikut : 
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a. Kinerja Produk 

Dalam rangka mengungkap kinerja produk digunakan 2 butir 

pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor kinerja produk dalam frekuensi 43 dengan persentase 

35,8% dan berdasar tabel kategori termasuk baik. Ditinjau dari jawaban 

responden tentang kinerja produk MLM Amway di Kota Semarang 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 

Tanggapan respon tentang kinerja produk Amway 

No Kinerja produk F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

14 

41 

11 

43 

11 

120 

11.7 

34.2 

9.2 

35.8 

9.2 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

b. Keistimewaan Produk 

Dalam rangka mengungkap keistimewaan produk Amway 

digunakan 2 butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas skor keistimewaan produk dalam 

frekuensi 44 dengan persentase 36,7% dan berdasar tabel kategori 

termasuk kurang istimewa. Ditinjau dari jawaban responden tentang 
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keistimewaan produk MLM Amway di Kota Semarang diperoleh hasil 

seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 

Tanggapan respon tentang keistimewaan produk Amway 

No Keistimewaan produk F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak istimewa 

Kurang istimewa 

Cukup 

Istimewa 

Sangat istimewa 

Total 

22 

44 

15 

36 

3 

120 

18.3 

36.7 

12.5 

30.0 

2.5 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

c. Kepercayaan dan Waktu 

Dalam rangka mengungkap kepercayaan dan waktu Amway 

digunakan 2 butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas skor kepercayaan dan waktu dalam 

frekuensi 43 dengan persentase 35,8% dan berdasar tabel kategori 

termasuk kurang. Ditinjau dari jawaban responden tentang kepercayaan 

dan waktu MLM Amway di Kota Semarang diperoleh hasil seperti pada 

tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Tanggapan respon tentang kepercayaan dan waktu produk Amway 

No Kepercayaan & waktu F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

19 

43 

26 

26 

6 

120 

15.8 

35.8 

21.7 

21.7 

5.0 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

 

d. Mudah dirawat dan diperbaiki 

Dalam rangka mengungkap barang Amway mudah dirawat dan 

diperbaiki digunakan 2 butir pertanyaan dan berdasar data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas skor mudah dirawat dan 

diperbaiki dalam frekuensi 45 dengan persentase 37,5% dan berdasar 

tabel kategori termasuk sulit. Ditinjau dari jawaban responden tentang 

produk mudah dirawat dan diperbaiki MLM Amway di Kota Semarang 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4 

Tanggapan respon tentang Mudah dirawat dan diperbaiki produk 
Amway 

No Mudah dirawat dan diperbaiki F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Sangat sulit 

Sulit 

Cukup 

mudah 

Sangat Mudah 

Total 

24 

45 

21 

28 

2 

120 

20.0 

37.5 

17.5 

23.3 

1.7 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

e. Sifat Khas 

Dalam rangka mengungkap produk Amway memiliki sifat khas 

digunakan 2 butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas skor sifat khas dalam frekuensi 53 

dengan persentase 44,2% dan berdasar tabel kategori termasuk kurang 

baik. Ditinjau dari jawaban responden tentang sifat khas MLM Amway 

di Kota Semarang diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 

Tanggapan respon tentang Sifat khas produk Amway 

No Sifat khas F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

32 

53 

13 

19 

3 

120 

26.7 

44.2 

10.8 

15.8 

2.5 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 
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f. Penampilan dan Citra Etis 

Dalam rangka mengungkap penampilan dan citra etis produk 

Amway digunakan 2 butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas skor penampilan dan citra etis dalam 

frekuensi 45 dengan persentase 37,5% dan berdasar tabel kategori 

termasuk kurang baik. Ditinjau dari jawaban responden tentang 

penampilan dan citra etis MLM Amway di Kota Semarang diperoleh 

hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 

Tanggapan respon tentang penampilan & citra etis produk Amway 

No Penampilan & citra etis F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

26 

45 

14 

26 

9 

120 

21.7 

37.5 

11.7 

21.7 

7.5 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

Untuk mengungkap variabel kualitas produk digunakan 12 

pernyataan dengan masing-masing poin antara 1 sampai 5, sehingga poin 

minimal 1 × 12 × 100 = 1200 dan poin maksimal adalah  5 × 12 × 100 = 

6000. Rentang poin 6000 – 1200 = 4800 dengan interval 4800 : 5 = 960. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat kategori pada variabel produk 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Kategori Variabel kualitas produk 

Poin Jawaban Kategori Interval Persentase 

5040 – 6000 Sangat Baik 84% - 100% 

4080 – 5040 Baik 68% - 83% 

3120 – 4080 Cukup 52% - 67% 

2160 – 3120 Tidak Baik 36% - 51% 

1200 – 2160 Sangat Tidak Baik 20% - 35% 

Sumber: hasil penelitian, diolah 

Berdasarkan data hasil penelitian tentang kualitas produk 

Amway pada lampiran diperoleh poin total sebesar 3836, berdasarkan 

kategori kualitas produk pada tabel diatas termasuk kategori cukup. Dari 

data yang diperoleh poin total 3836, poin maksimal 6000, jadi Deskriptif 

Persentase =  Poin Total : Poin Maksimal  × 100% = 3836 : 6000 × 100% 

= 64%. Hasil penelitian tentang kualitas produk pada perhitungan diatas 

diperoleh hasil 64% dan termasuk kategori Cukup. 

4.2.2  Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah segala sikap, perilaku dan perbuatan 

yang secara sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan kepada konsumen atau 

konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk variabel 

kualitas produk digunakan 8 butir pertanyaan dan ditinjau dari 4 indikator 

yang terdiri dari indikator pemesanan, pengiriman, pelatihan konsumen, 

konsultasi konsumen dan pemesanan diperoleh hasil sebagai berikut : 
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a. Pemesanan  

Dalam rangka mengungkap pemesanan digunakan 2 butir 

pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor pemesanan dalam frekuensi 39 dengan persentase 32,5% 

dan berdasar tabel kategori termasuk kurang. Ditinjau dari jawaban 

responden tentang pemesanan MLM Amway di Kota Semarang 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 

Tanggapan respon tentang pemesanan pelayanan Amway 

No Pemesanan F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

11 

39 

25 

36 

9 

120 

9.2 

32.5 

20.8 

30.0 

7.5 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

b. Pengiriman   

Dalam rangka mengungkap pengiriman digunakan 2 butir 

pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor pengiriman dalam frekuensi 43 dengan persentase 35,8% 

dan berdasar tabel kategori termasuk baik. Ditinjau dari jawaban 

responden tentang pengiriman MLM Amway di Kota Semarang 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Tanggapan respon tentang pengiriman pelayanan Amway 

No Pengiriman F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

6 

43 

25 

43 

3 

120 

5.0 

35.8 

20.8 

35.8 

2.5 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

c. Pelatihan pelanggan 

Dalam rangka mengungkap pelatihan konsumen digunakan 2 

butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor pelatihan konsumen dalam frekuensi 42 dengan 

persentase 35,0% dan berdasar tabel kategori termasuk kurang baik. 

Ditinjau dari jawaban responden tentang pelatihan konsumen MLM 

Amway di Kota Semarang diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 

Tanggapan respon tentang pelatihan pelanggan Amway 

No Pelatihan pelanggan F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

12 

42 

29 

30 

7 

120 

10.0 

35.0 

24.2 

25.0 

5.8 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 
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d. Konsultasi pelanggan 

Dalam rangka mengungkap konsultasi konsumen digunakan 2 

butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor konsultasi konsumen dalam frekuensi 39 dengan 

persentase 32,5% dan berdasar tabel kategori termasuk kurang baik. 

Ditinjau dari jawaban responden tentang konsultasi konsumen MLM 

Amway di Kota Semarang diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Tanggapan respon tentang konsultasi pelanggan Amway 

No Konsultasi Pelanggan F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

23 

39 

20 

34 

4 

120 

19.2 

32.5 

16.7 

28.3 

3.3 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

Untuk mengungkap variabel kualitas pelayanan digunakan 8 

pernyataan dengan masing-masing poin antara 1 sampai 5, sehingga poin 

minimal 1 × 8 × 100 = 800 dan poin maksimal adalah  5 × 8 × 100 = 

4600. Rentang poin 4600 - 800 = 3800, dengan interval 3800 : 5 = 760. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat kategori pada variabel produk 

sebagai berikut: 

 



 
 

 
 

 

66

Tabel 4.12 

Kategori Variabel kualitas pelayanan 

Poin Jawaban Kategori Interval Persentase 

3840 – 4600 Sangat Baik 84% - 100% 

3080 – 3840 Baik 68% - 83% 

2320 – 3080 Cukup 52% - 67% 

1560 – 2320 Tidak Baik 36% - 51% 

800 – 1560 Sangat Tidak Baik 20% - 35% 

Sumber: hasil penelitian, diolah 

Berdasarkan data hasil penelitian tentang kualitas pelayanan 

pada lampiran diperoleh poin total sebesar 4303, berdasarkan kategori 

kualitas pelayanan pada tabel diatas termasuk kategori sangat baik. Dari 

data yang diperoleh poin total 4303, poin maksimal 4600, jadi Deskriptif 

Persentase =  Poin Total : Poin Maksimal  × 100% = 4303 : 4600 × 100% 

= 93,5%. Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan pada perhitungan 

diatas diperoleh hasil 93,5% dan termasuk kategori sangat baik. 

4.2.3 Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang 

melakukan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen dengan 

pengguna akhir. Untuk variabel saluran distribusi digunakan 4 butir 

pertanyaan. Berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas 

skor saluran distribusi dalam frekuensi 57 dengan persentase 47,5% dan 

berdasar tabel kategori termasuk cukup. Ditinjau dari jawaban responden 
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tentang saluran distribusi MLM Amway di Kota Semarang diperoleh 

hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.13 

Tanggapan respon tentang Saluran distribusi Amway 

No Saluran langsung F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

1 

15 

57 

39 

8 

120 

0.8 

12.5 

47.5 

32.5 

6.7 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

Untuk mengungkap variabel salran distribusi digunakan 4 

pernyataan dengan masing-masing poin antara 1 sampai 5, sehingga poin 

minimal 1 × 4 × 100 = 400 dan poin maksimal adalah  5 × 4 × 100 = 

2000. Rentang poin 2000 - 400 = 1600, dengan interval 1600 : 5 = 320. 

Dari perhitungan tersebut dapat dibuat kategori pada variabel produk 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Kategori Variabel saluran distribusi 

Poin Jawaban Kategori Interval Persentase 

1680 – 2000 Sangat Baik 84% - 100% 

1360 – 1680 Baik 68% - 83% 

1040 – 1360 Cukup 52% - 67% 

720 – 1040 Tidak Baik 36% - 51% 

400 – 720 Sangat Tidak Baik 20% - 35% 

Sumber: hasil penelitian, diolah 
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Berdasarkan data hasil penelitian tentang saluran distribusi pada 

lampiran diperoleh poin total sebesar 1543, berdasarkan kategori saluran 

distribusi pada tabel diatas termasuk kategori baik. Dari data yang 

diperoleh poin total 1543, poin maksimal 2000, jadi Deskriptif Persentase 

=  Poin Total : Poin Maksimal  × 100% = 1543 : 2000 × 100% = 77,1%. 

Hasil penelitian tentang saluran distribusi pada perhitungan diatas 

diperoleh hasil 77,1% dan termasuk kategori baik. 

4.2.4 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan respons emosional terhadap 

pengalaman-pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang 

dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola perilaku serta pasar secara 

keseluruhan. Untuk variabel kepuasan konsumen digunakan 12 butir 

pertanyaan dan ditinjau dari 4 indikator yang terdiri dari indikator 

konfirmasi harapan, minat membeli uang, kesediaan merekomendasi, dan 

ketidakpuasan konsumen diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. Konfirmasi Harapan 

Dalam rangka mengungkap konfirmasi harapan digunakan 4 

butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor konfirmasi harapan dalam frekuensi 52 dengan persentase 

43,3% dan berdasar tabel kategori termasuk cukup. Ditinjau dari jawaban 

responden tentang konfirmasi harapan MLM Amway di Kota Semarang 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.15 

Tanggapan respon tentang konfirmasi harapan anggota Amway 

No Konfirmasi harapan F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

19 

39 

52 

9 

1 

120 

15.8 

32.5 

43.3 

7.5 

0.8 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

b. Minat Membeli Ulang  

Dalam rangka mengungkap minat membeli ulang digunakan 3 

butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

mayoritas skor minat membeli ulang dalam frekuensi 50 dengan 

persentase 41,7% dan berdasar tabel kategori termasuk cukup. Ditinjau 

dari jawaban responden tentang minat membeli ulang MLM Amway di 

Kota Semarang diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.16 

Tanggapan respon tentang minat membeli ulang anggota Amway 

No Minat membeli ulang F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

14 

48 

50 

6 

2 

120 

11.7 

40.0 

41.7 

5.0 

1.7 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 
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c. Kesediaan Merekomendasi 

Dalam rangka mengungkap kesediaan merekomendasi 

digunakan 2 butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas skor kesediaan merekomendasi dalam 

frekuensi 67 dengan persentase 55,8% dan berdasar tabel kategori 

termasuk kurang baik. Ditinjau dari jawaban responden tentang 

kesediaan merekomendasi MLM Amway di Kota Semarang diperoleh 

hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.17 

Tanggapan respon tentang kesediaan merekomendasi kepada orang lain. 

No Kesediaan merekomendasi F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

28 

67 

16 

8 

1 

100 

23.3 

55.8 

13.3 

6.7 

0.8 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 

d. Ketidakpuasan Konsumen 

Dalam rangka mengungkap ketidakpuasan konsumen 

digunakan 3 butir pertanyaan dan berdasar data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas skor ketidakpuasan konsumen dalam 

frekuensi 50 dengan persentase 41,7% dan berdasar tabel kategori 

termasuk kurang baik. Ditinjau dari jawaban responden tentang 
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ketidakpuasan konsumen MLM Amway di Kota Semarang diperoleh 

hasil seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.18 

Tanggapan respon tentang ketidakpuasan konsumen anggota Amway. 

No Ketidakpuasan konsumen F Persentase 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Tidak baik 

Kurang baik 

Cukup 

Baik 

Sangat baik 

Total 

30 

50 

32 

8 

0 

120 

25.0 

41.7 

26.7 

6.7 

0 

100.0 

Sumber : data primer diolah, 2008 Persepsi anggota Amway 

tentang  

Untuk mengungkap variabel Produk digunakan 12 pernyataan 

dengan masing-masing poin antara 1 sampai 5, sehingga poin minimal 1 

× 12 × 100 = 1200 dan poin maksimal adalah  5 × 12 × 100 = 6000. 

Rentang poin 6000 - 1200 = 4800, dengan interval 4800 : 5 = 960. Dari 

perhitungan tersebut dapat dibuat kategori pada variabel produk sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.19 

Kategori Variabel Kepuasan konsumen 

Poin Jawaban Kategori Interval Persentase 

5040 – 6000 Sangat Baik 84% - 100% 

4080 – 5040 Baik 68% - 83% 

3120 – 4080 Cukup 52% - 67% 

2160 – 3120 Tidak Baik 36% - 51% 

1200 – 2160 Sangat Tidak Baik 20% - 35% 

            Sumber: hasil penelitian, diolah 

Berdasarkan data hasil penelitian tentang kepuasaan konsumen 

pada lampiran diperoleh poin total sebesar 3539 berdasarkan kategori 

produk pada tabel diatas termasuk kategori cukup. Dari data yang 

diperoleh poin total 3539 poin maksimal 6000, jadi Deskriptif Persentase 

=  Poin Total : Poin Maksimal  × 100% = 3539 : 6000 × 100% = 59.8%. 

Hasil penelitian tentang Produk pada perhitungan diatas diperoleh hasil 

59,8% dan termasuk kategori cukup. 

4.3 Persamaan Regresi 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda yang dilakukan 

melalui analisa statistik dengan mengunakan program SPSS 10.0 for windows 

dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.20 

Hasil penelitian Analisis regresi dengan konsep SPSS 

No Komponen r Nilai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

F hitung 

R 

 

Koefisien  kualitas produk 

Koefisien kualitas pelayanan 

Koefisien saluran distribusi 

60.344 

781 

609 

316 

389 

596 

 Sumber: hasil penelitian, diolah 

Dari hasil diatas maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut : 

Y = 2,625 + 0,316X1 + 0,389X2 + 0,596X3 

1. Konstanta = 0,316 

Setiap terjadi kenaikan untuk variabel kualitas produk  dengan variabel 

kinerja produk, keistimewaan produk, kepercayaan & waktu, mudah 

dirawat & diperbaiki, sifat khas dan penampilan & citra etis akan diikuti 

dengan kenaikan kepuasaan konsumen sebesar 0,316, apabila variabel 

lainnya dianggap tetap. 

2. Konstanta = 0,389 

Setiap terjadi kenaikan untuk variabel kualitas pelayanan dengan variabel 

pemesanan, pengiriman, pelatihan pelanggan & konsultasi pelanggan 

akan diikuti dengan kenaikan kepuasaan konsumen sebesar 0,389, 

apabila variabel lainnya dianggap tetap. 
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3. Konstanta  = 0,596 

Setiap terjadi kenaikan untuk variabel saluran distribusi dengan variabel 

distribusi langsung akan diikuti dengan kenaikan kepuasaan konsumen 

sebesar 0,596, apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

4. Konstanta = 2,717 

Setiap kenaikan untuk variabel kepuasan konsumen dengan variabel 

konfirmasi harapan, minat membeli ulang, kesediaan merekomendasi dan 

ketidakpuasan konsumen akan diikuti dengan kenaikan kepuasaan 

konsumen sebesar 2,717, apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial untuk 

variabel kualitas produk diperoleh thitung 4.326 dengan nilai signifikansi  

0,000.  Karena harga signifikansi 0,000 < level of signifikan (0,05) dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya ada pengaruh kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian.  

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial untuk 

variabel Kualitas pelayanan diperoleh thitung 3,796 dengan nilai signifikansi  

0,000.  Karena nilai signifikansi 0,000 < level of signifikan (0,05) dapat 

disimpulkan bahwa H2 diterima, yang artinya ada kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian.  

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial untuk 

variabel fasilitas diperoleh thitung 5.410 dengan nilai signifikansi  0,000.  
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Karena nilai signifikansi 0,000 < level of signifikan (0,05) dapat 

disimpulkan bahwa H3 diterima, yang artinya ada saluran distribusi terhadap 

keputusan pembelian. 

4.4 Uji Hipotesis 

a. Simultan 

Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 60.344 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi lebih 

kecil dari 0.05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kepuasan konsumen atau dapat dikatakan bahwa kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan saluran distribusi dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 

Multi Level Marketing Amway Di Kota Semarang atau H3 diterima.  

b. Parsial 

1) Pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen   

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 For windows 

diketahui bahwa untuk variabel kualitas produk diperoleh koefisien 

regresi 0,316. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh 

thitung = 4,326 dengan signifikansi 0.000. Karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen Multi Level Marketing Amway 

Di Kota Semarang atau H1 diterima. Bentuk pengaruh tersebut jika 

kualitas produk mengalami peningkatan 1 satuan sementara kualitas 
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pelayanan dan saluran distribusi tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan kepuasan konsumen sebesar 0,316. 

2) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen   

Hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 For windows menunjukkan 

bahwa untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh koefisien regresi 

0,389. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh thitung = 

3,796 dengan signifikansi 0.000. Karena harga signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap terhadap kepuasan konsumen Multi Level 

Marketing Amway Di Kota Semarang atau H2 diterima. Bentuk 

pengaruh tersebut jika kualitas pelayanan mengalami peningkatan 1 

satuan sementara kualitas produk dan saluran distribusi tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan kepuasan konsumen sebesar 0,389. 

3) Pengaruh saluran distribuasi (X3) terhadap kepuasan konsumen   

Hasil perhitungan dengan SPSS 10.0 For windows menunjukkan 

bahwa untuk variabel saluran distribusi diperoleh koefisien regresi 

0,596. Uji keberartian koefisien regresi dengan uji t diperoleh thitung = 

5,410 dengan signifikansi 0.001. Karena harga signifikansi yang 

diperoleh lebih dari 0.05, menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh 

tersebut signifikan. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh saluran 

distribusi terhadap terhadap kepuasan konsumen Multi Level 

Marketing Amway Di Kota Semarang atau H3 diterima. Bentuk 
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pengaruh tersebut jika saluran distribusi mengalami peningkatan 1 

satuan sementara kualitas produk dan kualitas pelayanan tetap, maka 

akan menyebabkan kenaikan kepuasan konsumen sebesar 0,596. 

c. Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan menunjukkan besarnya pengaruh kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen sebesar 13,91%, besarnya 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen sebesar 

11,02%, dan besarnya pengaruh saluran distribusi terhadap kepuasan 

konsumen sebesar 20,16%. Sedangkan hasil perhitungan SPSS secama 

simultan memberikan besarnya R square sebesar 0,609. Hal ini berarti 

60,9% variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel 

kualitas produk, kualitas pelayanan dan saluran distribusi, sedangkan 

sisanya 31,10% dijelaskan oleh sebab–sebab lain diluar model. 

4.5 Pembahasan 

Hasil persamaan regresi menunjukan semua variabel dependent 

berpengaruh secara positif terhadap kepuasan anggota amway. Saluran 

distribusi memiliki nilai koefisien regresi yang paling besar dibandingkan 

kedua variabel lain yaitu kualitas produk dan kualitas pelayanan. Dengan 

demikian dalam upaya meningkatkan kepuasan anggota amway prioritas yang 

harus ditekankan oleh perusahaan amway untuk lebih mengupayakan 

meningkatkan saluran distribusi yang efektif dan efesien. Setelah 

memperbaiki saluran distribusi yang ada saat ini, variabel lain yang harus 

ditingkatkan adalah kualitas pelayanan dan kualitas produk. 
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Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan diketahui 

bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Multi Level Marketing Amway Di Kota Semarang. Kunci 

keberhasilan perusahaan agar konsumen tetap loyal terhadap produk-

produknya adalah kepuasan konsumen. Jika kinerja atau hasil melebihi 

harapan maka konsumen sangat puas atau senang. Kepuasan tinggi atau 

kesenangan yang tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap merek 

dalam hal ini Amway dan juga akan menimbulkan loyalitas yang 

berkelanjutan.  

Kepuasan konsumen merupakan rangkaian proses yang dialami 

konsumen untuk menilai suatu produk sesuai dengan harap setelah 

pembeliaan. Kepuasan konsumen merupakan tahap dalam proses pemenuhan 

kebutuhan dimana konsumen bener-benar merasakan manfaat dari produk itu 

setelah pemakaiaan. Kepuasaan pelanggan para konsumen Amway termasuk 

kategori cukup puas yaitu sebesar 59,8%. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar konsumen cukup puas dengan produk yang ditawarkan 

Amway untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasi kepada orang 

lain yang ditemuainya. Kepuasan konsumen memunculkan kelekatan antara 

konsumen dengan produsen. Apa yang diingikan konsumen produsen dapat 

memenuhi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan data yang diperoleh 

dari tiap variabel penilitian menunjukkan bahwa, Konfirmasi harapan 

termasuk dikategori cukup menujukkan kepuasan paska pembelian setelah 

mengunakan produk Amway dan kebutuhan yang diharapkan terpenuhi 
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sesuai keinginan konsumen. Minat membeli ulang termasuk kategori cukup, 

karena harga yang ditawarkan sebanding dengan manfaat yang dirasakan. 

Kesedian merekomendasi termasuk kategori kurang baik dikarenakan 

tingginya nilai jual yang ditetapkan sehingga konsumen lain harus berpikir 

untuk membelinya. Ketidak puasan konsumen termasuk kategori kurang baik, 

keluhan dan saran yang diberikan konsumen kepada distributor Amway selalu 

mendapat perhatian dan adanya waktu menunggu untuk dilayani sehingga 

konsumen kurang puas dengan  menggunakan produk Amway  

Namun usaha untuk memuaskan konsumen tidaklah mudah. Kegiatan 

pemasaran beroperasi pada situasi persaingan usaha yang semakin ketat dan 

dalam lingkungan yang terus menerus berkembang, yang secara langsung 

maupun tidak langsung telah mempengaruhi kehidupan dan tata ekonominya, 

cara-cara pemasaran dan perilaku konsumennya. 

Dalam memilih produk ini konsumen akan semakin kritis dan 

menginginkan produk-produk yang berkualitas tinggi, untuk itu produsen 

harus mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

terhadap pembelian mereka antara kualitas produk, kualitas pelayanan dan 

saluran distribusi terhadap pembelian suatu produk.  

Desain yang melekat pada suatu produk memiliki peran penting dalam 

program pemasaran. Dalam sebuah produk terdapat sekumpulan atribut yang 

nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible) di dalamnya sudah tercantum 

warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise member/anggota dan  
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pelayanan dari pabrik serta member/anggota yang mungkin diterima oleh 

pembeli sebagai suatu yang bisa diterima konsumen untuk dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhannya. 

Selain itu sebuah perusahaan hendaknya memiliki karakteristik 

tertentu yang berbeda dengan produk dari perusahaan lain baik dari sisi 

warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise member/anggota dan  

pelayanan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Porter (1992) bahwa 

perusahaan yang  menciptakan produk bagi konsumen tampak berbeda dan 

lebih unggul dibandingkan produk lain yang sudah ada akan dibayar lebih 

mahal dan menjadi persepsi tersendiri bagi konsumen. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil uji parsial dengan nilai signifikasi < 0,05, yang berarti bahwa secara 

parsial ada penggaruh positif  terhadap kualitas produk terhadap kepuasaan 

konsumen. Kualitas produk yang diberikan Amway termasuk kategori cukup 

yaitu sebesar 64%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar 

konsumen merasa jenis produk Amway yang ditawarkan dapat menarik untuk 

melakukan pembelian dan kualitas produk Amway lebih baik menjadi 

pertimbangan dalam melakukan pembelian. Di lihat dari kinerja termasuk 

kategori baik karena produk kualitas produk Amway yang dihasilkan melalui 

pengembangan bahan baku organik, mutu yang dihasilkan rata-rata lebih baik 

dari produk pesaing. Keistimewaan produk yang dirasa kurang karena sudah 

banyak produk pesaing yang mengembangkan produk sejenis. Kepercayaan 

dan waktu yang dirasa kurang karena konsumen berargumen reaksi yang 

ditimbulkan atas produk Amway berpengaruh positif akan tetapi reaksi yang 
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didapat dirasa sedikit sekali dan bias dirasakan total apabila mengkonsumsi 

secara simultan/ terus menerus. Mudah dirawat dan diperbaiki yang dirasa 

sulit karena botol/kemasan yang digunakan konsumen beranggapan bahwa 

bahan yang digunakan dari bahan plastik sehingga diharapkan Amway dapat 

merubah kemasan yang lebih baik dari segi bahan baku. Sifat Khas  dan 

penampilan & citra etis yang dirasa kurang  karena banyaknya produk 

pesaing sejenis yang mengeluarkan sepesifikasi yang sama sehingga 

konsumen dalam membeli dapat membandingkan sebelum memutuskan 

dalam membeli. Penampilan dan citra etis yang dirasa kurang  . 

Pelayanan konsumen (customer service) merupakan elemen lain dari 

strategi produk. Penawaran perusahaan kepada pasar biasanya meliputi 

beberapa jenis jasa, yang dapat menjadi bagian minor atau mayor dari 

penawaran total. Perusahaan harus merancang produk pendukungnya untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen secara menguntungkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelayanan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan 

konsumen. Penyajian layanan yang diberikan dapat berupa pendemonstrasian 

produk sebelum penjualan atau penyediaan garansi dan pembiayaan yang 

fleksibel.  

Setelah penjualan, mungkin disediakan program lain sebagai tindak 

lanjut hasil penjualan. Amway harus selalu berupaya untuk melakukan 

pelayanan yang cepat dan baik mengingat Amway selalu berhubungan 

dengan konsumennya. Oleh sebab itu pelayanan Amway merupakan salah 
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satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan mereka merebut hati 

konsumen/member. Tanggung jawab yang diberikan kepada penjual tidak 

hanya semata-mata menjual produk Amway akan tetapi juga perlu 

diperhatikan pemberian pelayanan yang memuaskan calon konsumennya. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan nilai signifikasi < 0,05, yang 

berarti bahwa secara parsial ada penggaruh positif  terhadap kualitas 

pelayanan  terhadap kepuasaan konsumen. Kualitas pelayanan konsumen 

yang diberikan Amway melalui pemesanan, pengiriman, pelatihan pelanggan 

dan konsultasi pelanggan termasuk kategori sangat baik yaitu sebesar 93,5%.  

Banyak konsumen yang memandang bahwa kualitas pelayanan Amway harus 

dipertahankan lagi sesuai dengan waktu pemesanan, keutuhan produk dan 

keluahan yang di berikan konsumen.Ditunjukkan dari data yang diperoleh  

pemesanan yang masuk pada kategori kurang karena terkadang konsumen 

harus menunggu dalam antrian sebelum dilayani, ini harus diperbaiki Amway 

dengan cara menambah conter untuk melayani konsumen agar tidak terjadi 

antrian dan menunggu terlalu lama. Pengiriman yang masuk pada kategori 

baik karena tepat waktu dalam melakukan pengiriman produk. Pelatihan 

pelanggan yang masuk pada kategori kurang karena melalui sistem MLM 

pelatihan dilakukan melalui jaringan masing-masing dan adanya pertemuan 

yang dilakukan untuk seluruh anggota. Masing-masing jaringan mempunyai 

pimpinan/ upline untuk melakukan pelatihan yang dirasa anggota kurang atas 

insentitas pertemuan yang kurang. Konsultasi pelanggan yang masuk pada 
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kategori kurang karena penjelasan dari conter hanya penjelasan dasar produk 

bukan secara spesifikasi keseluruhan produk. 

Faktor lain yang juga menentukan kepuasan konsumen adalah saluran 

distribusi. Distribusi merupakan masalah lain yang akan dihadapi perusahaan 

pada saat produk selesai diproses. Distribusi ini menyangkut cara 

penyampaian produk ke tangan konsumen. Manajemen pemasaran 

mempunyai peranan dalam mengevaluasi penampilan para penyalur. Bila 

perusahaan merencanakan suatu pasar tertentu, yang pertama kali dipikirkan 

adalah siapa yang akan ditunjuk sebagai penyalur disana, atau berapa banyak 

yang bersedia untuk menjadi penyalur di daerah itu.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

saluran distribusi terhadap kepuasan konsumen Amway. Dalam pasar yang 

ramai dan penuh saingan, apapun yang anda tawarkan harus diintegrasikan 

secara baik dengan saluran distribusi dan taktik komunikasi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil uji parsial dengan nilai signifikasi < 0,05, yang berarti 

bahwa secara parsial ada penggaruh positif  terhadap saluran distribusi 

terhadap kepuasaan konsumen. Dalam hal ini saluran distribusi yang 

dilakukan dalam melakukan penawaran produk kepada konsumen tergolong 

baik. Berdasarkan data saluran langsung  yaitu sebesar 77,1%. Banyak 

konsumen yang mempunyai keterbatasaan waktu untuk pembelian di 

untungkan tidak perlu membeli sampai distributor cukup melakukan 

panggilan pada Amway distribusi senter. Barang akan dikirim kerumah. 
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Kuaitas produk, kualitas layanan dan saluran distribusi memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan konsumen dengn kontribusi yang besar yaitu 

mencapai 60,90% dan hanya 39,10% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang 

tidak diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa simpulan antara 

lain : 

1. Terdapat pengaruh antara kualitas produk dengan faktor kinerja produk, 

keistimewaan produk, kepercayaan dan waktu, mudah dirawat dan 

diperbaiki, sifat khas dan penampilan dan citra etis terhadap kepuasan 

konsumen Amway. Tingginya harga jual menyebabkan member enggan 

membeli kembali dan merekomendasi pada orang lain. 

2. Terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dengan faktor pemesanan, 

pengiriman, pelatihan pelanggan dan konsultasi pelanggan terhadap 

kepuasan konsumen Amway. Penambahan conter mutlak dilakukan untuk 

menggurangi antrian dan memberikan pelatihan pada anggota baru.  

3. Terdapat pengaruh antara saluran distribusi dengan faktor saluran 

langsung terhadap kepuasan konsumen Amway. Untuk pemesanan dapat 

dilakukan  di setiap ADC (Amway Distribution Centre). 

4. Terdapat pengaruh antara kualitas produk, kualitas pelayanan dan saluran 

distribsi terhadap kepuasan konsumen Amway. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian 

antara lain : 



 
 

 
 

 

86

1. Demi kepuasan konsumen dalam jangka panjang Amway hendaknya 

memberikan kualitas pelayanan untuk lebih ditingkatkan terutama melalui 

penambahan konter dan memberikan penjelasan yang lengkap pada 

anggota Amway. 

2. Amway selaku produsen hendaknya menambah komposisi produk dan 

perbaikan kemasan dari bahan baku agar berbeda dengan pesaing. 

3. Untuk peneliti selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan pada penelitian dengan kajian yang sama. Selain itu untuk 

lebih memahami kepuasan konsumen (perilaku konsumen) hendaknya 

peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian penelitian misalnya faktor – 

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen ditinjau dari faktor 

kebudayaan, kelas sosial atau status sosial,  pekerjaan dan gaya hidup.  
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KUESIONER 

Nama Responden  : 

Pendidikan    : 

Jenis Kelamin    : 

Lama menjadi member AMWAY : 

Petunjuk : 

1. Kuesioner ini menggunakan skala lima poin. 

1 

Sangat setuju 

2 

Setuju 

3 

Ragu‐ragu 

4 

Tidak Setuju 

5 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

2.  Berikan  penilaian  anda  terhadap  pertanyaan  berikut  dengan memberi 

tanda 

silang  (X)          pada  masing‐masing  kotak  tanggapan  yang  mewakili        

pendapat anda terhadap isi dari masing‐masing pertanyaan. 

3. Nama responden dan jawaban dijamin kerahasiaannya dan tidak berpengaruh apapun  

    terhadap pribadi anda. 

4. Responden  member AMWAY yang pernah atau menggunakan produk nutrilite. 

5. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 
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No.  Pertanyaan  1 

SS 

2 

S 

3 

R 

4 

TS 

5 

STS 

  Kualitas produk (X1)           

  A. Kinerja produk           

1  Setiap  label Nutrilite  dicantumkan  dosis  anjuran 

dan informasi nutrisi. 

         

2  Untuk  mengetahui  masa  berlaku  produk  dapat 

dilihat di bawah botol. 

         

  B. Keistimewaan produk           

3  Menurut  saya,  keamanan  penggunaan  Nutrilite 

dalam  jangka  panjang  sangat  baik,  karena  tidak 

mengandung pengawet buatan. 

         

4  Saya  menggunakan  Nutrilite  karena 

keistimewaan  kandungan  bahan  alami 

produknya. 

         

  C. Kepercayaan dan waktu           

5  Setelah mengunakan Nutrilite  terjadi  perubahan 

yang positif pada tubuh saya. 

         

6  Setiap  Produk  Nutrilite  tercantum  tanggal 

pembuatan  dan  tanggal  kadaluarsa  produk 

sehingga aman untuk dikonsumsi. 

         

  D. Mudah dirawat dan diperbaiki           

7  Setiap  produk  Nutrilite  mempunyai  kemasan 

yang  baik  dari  segi  keamanan,  sehingga  produk 
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aman jika dibawa dan dikonsumsi jangka panjang. 

8  Kemasan  Nutrilite  mengunakan  bahan  yang 

mudah  dirawat  dan  diperbaiki,  karena 

menggunakan botol yang berkualitas. 

 

         

  E. Sifat khas           

9  Semua produk Nutrilite mengunakan bahan baku 

berkualitas dan alami. 

         

10  Bentuk Nutrilite mudah dikenali dari bentuk dan 

rasanya. 

         

  F. Penampilan dan citra etis           

11  Produk  Nutrilite  sangat  mutahir  (Dengan 

teknologi mutahir). 

         

12  Saya merasa percaya bahwa 

perusahaan  AMWAY  adalah  yang 

terbaik  dari  produk  suplemen 

makanan yang lain. 

         

  Kualitas Pelayanan (X2)           

  A. Pemesanan           

13  Karyawan  AMWAY  Distribution  Center  dapat 

diandalkan  dalam  proses  pemesanan  (Tanggap 

dan dalam keadaan utuh). 

         

14  Dalam pemesanan produk, saya menunggu  lama 

untuk dilayani. 
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  B. Pengiriman           

15  Pihak  AMWAY  Distribution  Center  dapat 

diandalkan  dalam  proses  pengiriman  produk 

melalui delivery order 

         

16   Pihak  AMWAY  Distribution  Center  Selalu  tepat 

waktu dalam pengiriman produk. 

         

  C. Pelatihan pelanggan           

17  Saya  Mempunyai  kesempatan  untuk  belajar 

memiliki  pengatahuan  lebih  baik  tentang 

keunggulan Nutrilite. 

         

18  Saya  berkesempatan  untuk  memperoleh  lebih 

banyak  pelatihan  berkomunikasi  sejak  menjadi 

member AMWAY. 

         

  D. Konsultasi pelanggan           

19  Saya  merasa  pihak  AMWAY  belum  memberi 

semua informasi yang saya butuhkan. 

         

20  Ketika Saya mempunyai masalah dalam penjualan 

karyawan  AMWAY  akan  selalu membantu  anda 

menyelesaikan masalah tersebut. 

         

  Saluran distribusi (X3)           

  A. Saluran langsung           

21  Setiap  AMWAY  Distribution  Center  menjual 

Nutrilite. 

         

22  Nutrilite  hanya  dijual  melalui  “System  direct           
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seling”.   

23  Dengan  saluran  sistem  berjenjang  lebih 

mempermudah  pelanggan  untuk  memperoleh 

produk yang diinginkan. 

         

24  Dengan  saluran  sistem  berjenjang  waktu  yang 

dibutuhkan untuk menjual produk lebih efisien. 

         

  Kepuasan Konsumen (Y)           

  A. Konfirmasi Harapan           

25  Saya  merasa  puas  dengan  Kualitas  suplemen 

produk dari Nutrilite. 

         

26  Kandungan  tambahan  produk  Nutrilite  sesuai 

dengan keinginan saya 

         

27  Saya belum puas dengan kineja dari Nutrilite            

28  Presonal  seling  yang  dilakukan  AMWAY  sesuai 

dengan kenyataan produk Nutrilite. 

         

  B. Minat Membeli Ulang           

29  Setelah  mengkonsumsi  Nutrilite,  saya  akan 

mempunyai minat pembelian ulang pada produk 

Nutrilite. 

         

30  Setiap  varian  produk  dari  Nutrilite,  saya  akan 

melakukan pembelian ulang. 

         

31  Jika  membeli  suplemen  makanan,  saya  akan 

membeli Nutrilite. 

         

  C. Kesediaan merekomendasi           



 
 

 
 

 

94

32  Saya akan merekomendasikan kepada orang  lain 

setelah puas menggunakan 

         

33  Saya  akan  merekomendasikan  kepada  Keluarga 

setelah puas menggunakan Nutrilite 

         

  D. Ketidakpuasan Konsumen           

34  Saya  tidak  melakukan  komplain  selama 

menggunakan produk Nutrilite 

         

35  Saya  tidak  pernah  melakukan  Retur 

(pengembalian  produk)  selama  menggunakan 

produk Nutrilite 

         

36  Saya tidak akan beralih ke produk suplemen merk 

lain. 
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Reliability X1 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B1                3.2000         1.2814        20.0 
  2.     B2                2.8000         1.2814        20.0 
  3.     B3                3.3500         1.1821        20.0 
  4.     B4                2.8500         1.3485        20.0 
  5.     B5                3.1000         1.2524        20.0 
  6.     B6                3.1000         1.2937        20.0 
  7.     B7                2.8500         1.1821        20.0 
  8.     B8                3.1000          .9119        20.0 
  9.     B9                2.9500         1.4681        20.0 
 10.     B10               3.3500         1.2258        20.0 
 11.     B11               3.5000         1.0000        20.0 
 12.     B12               3.4500          .9445        20.0 
 
                    Covariance Matrix 
 
                B1          B2          B3          B4          B5 
 
B1              1.6421 
B2               .9368      1.6421 
B3               .8211       .7579      1.3974 
B4               .6632      1.1789       .8447      1.8184 
B5               .7158      1.0211       .8053      1.1211      1.5684 
B6               .9263       .9684      1.1737       .5947       .5684 
B7               .9263       .4421       .8447       .2921       .6474 
B8               .5579       .4421       .4368       .7526       .4632 
B9              1.0105       .7263      1.3868       .6763       .8474 
B10              .6632       .5474       .9237       .8974       .8579 
B11              .6316       .4737       .5526       .6579       .1579 
B12              .4316       .3579       .5711       .5974       .4263 
 
                B6          B7          B8          B9          B10 
 
B6              1.6737 
B7               .9105      1.3974 
B8               .3053       .2789       .8316 
B9              1.2158       .8868       .4789      2.1553 
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B10              .6474       .8447       .3842       .9132      1.5026 
B11              .6842       .4474       .3684       .3421       .6579 
B12              .5316       .7553       .3211       .3921       .6763 
 
                B11         B12 
 
B11             1.0000 
B12              .6053       .8921 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                    Correlation Matrix 
 
                B1          B2          B3          B4          B5 
 
B1              1.0000 
B2               .5705      1.0000 
B3               .5420       .5003      1.0000 
B4               .3838       .6823       .5299      1.0000 
B5               .4460       .6362       .5439       .6638      1.0000 
B6               .5588       .5842       .7675       .3409       .3508 
B7               .6115       .2919       .6045       .1832       .4373 
B8               .4774       .3783       .4052       .6120       .4056 
B9               .5372       .3861       .7991       .3416       .4609 
B10              .4222       .3485       .6374       .5429       .5588 
B11              .4929       .3696       .4675       .4879       .1261 
B12              .3566       .2957       .5115       .4690       .3604 
 
 
                B6          B7          B8          B9          B10 
 
B6              1.0000 
B7               .5954      1.0000 
B8               .2588       .2588      1.0000 
B9               .6401       .5110       .3578      1.0000 
B10              .4082       .5830       .3437       .5074      1.0000 
B11              .5289       .3785       .4040       .2330       .5367 
B12              .4350       .6764       .3727       .2828       .5841 
 
 
                B11         B12 
 
B11             1.0000 
B12              .6408      1.0000 
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        N of Cases =        20.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       37.6000   107.4105    10.3639         12 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
B1            34.4000        89.2000        .6845         .7322           .9042 
B2            34.8000        90.0632        .6457         .7561           .9061 
B3            34.2500        87.7763        .8233         .8322           .8979 
B4            34.7500        89.0395        .6504         .8230           .9060 
B5            34.5000        90.5789        .6403         .7406           .9063 
B6            34.5000        88.6842        .6998         .8095           .9034 
B7            34.7500        91.4605        .6436         .8357           .9061 
B8            34.5000        97.0000        .5333         .5086           .9107 
B9            34.6500        87.5026        .6464         .7336           .9068 
B10           34.2500        89.8816        .6895         .7095           .9040 
B11           34.1000        95.2526        .5716         .7897           .9092 
B12           34.1500        95.1868        .6148         .7664           .9078 
 
 
Reliability Coefficients    12 items 
 
Alpha =   .9130           Standardized item alpha =   .9141
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Reliability X2 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B13               3.3000          .8645        20.0 
  2.     B14               2.8500         1.1367        20.0 
  3.     B15               3.2000         1.1965        20.0 
  4.     B16               2.8000         1.3219        20.0 
  5.     B17               2.7000         1.0809        20.0 
  6.     B18               2.9000         1.1653        20.0 
  7.     B19               3.1000         1.2096        20.0 
  8.     B20               2.8000         1.1050        20.0 
 
 
                    Covariance Matrix 
 
                B13         B14         B15         B16         B17 
 
B13              .7474 
B14              .4158      1.2921 
B15              .6737       .4526      1.4316 
B16              .6947       .7053       .6211      1.7474 
B17              .4632       .6895       .3789       .6211      1.1684 
B18              .1895       .4579       .4947       .1368       .6000 
B19              .2842       .4368       .3474       .6000       .8737 
B20              .2737       .3895       .4105       .3789       .5158 
 
                B18         B19         B20 
 
B18             1.3579 
B19              .3263      1.4632 
B20              .6632       .4947      1.2211 
 
                    Correlation Matrix 
 
                B13         B14         B15         B16         B17 
 
B13             1.0000 
B14              .4231      1.0000 
B15              .6513       .3328      1.0000 
B16              .6079       .4694       .3927      1.0000 
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B17              .4956       .5611       .2930       .4346      1.0000 
B18              .1881       .3457       .3548       .0888       .4763 
B19              .2718       .3177       .2400       .3752       .6682 
B20              .2865       .3101       .3105       .2594       .4318 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                    Correlation Matrix 
 
                B18         B19         B20 
 
B18             1.0000 
B19              .2315      1.0000 
B20              .5150       .3701      1.0000 
 
        N of Cases =        20.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       23.6500    37.6079     6.1325          8 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
B13           20.3500        30.8711        .6235         .6536           .8008 
B14           20.8000        29.2211        .5773         .4089           .8019 
B15           20.4500        29.4184        .5207         .5327           .8099 
B16           20.8500        28.3447        .5340         .4710           .8093 
B17           20.9500        28.1553        .7222         .7080           .7829 
B18           20.7500        30.5132        .4456         .4760           .8198 
B19           20.5500        29.4184        .5126         .5285           .8111 
B20           20.8500        30.1342        .5154         .3544           .8102 
 
Reliability Coefficients     8 items 
 
Alpha =   .8259           Standardized item alpha =   .8319 
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Reliability X3 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B21               3.4000         1.5355        20.0 
  2.     B22               3.2000         1.4364        20.0 
  3.     B23               3.2000         1.6733        20.0 
  4.     B24               3.2500         1.6182        20.0 
 
                    Covariance Matrix 
 
                B21         B22         B23         B24 
 
B21             2.3579 
B22             1.9684      2.0632 
B23             2.3895      2.2211      2.8000 
B24             2.2105      2.0526      2.5789      2.6184 
 
                    Correlation Matrix 
 
                B21         B22         B23         B24 
 
B21             1.0000 
B22              .8925      1.0000 
B23              .9300       .9241      1.0000 
B24              .8896       .8831       .9525      1.0000 
 
 
        N of Cases =        20.0 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      Scale       13.0500    36.6816     6.0565          4 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
B21            9.6500        21.1868        .9293         .8724           .9703 
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B22            9.8500        22.1342        .9237         .8621           .9730 
B23            9.8500        19.5026        .9729         .9499           .9586 
B24            9.8000        20.3789        .9367         .9073           .9685 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients     4 items 
 
Alpha =   .9757           Standardized item alpha =   .9764 
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Reliability Y 
 
 ****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B25               3.5000         1.2773        20.0 
  2.     B26               3.2500         1.2085        20.0 
  3.     B27               3.0500         1.1459        20.0 
  4.     B28               2.9000          .9119        20.0 
  5.     B29               3.4000         1.0954        20.0 
  6.     B30               3.3000         1.0311        20.0 
  7.     B31               2.9500         1.3169        20.0 
  8.     B32               3.1500         1.0400        20.0 
  9.     B33               3.6000          .8826        20.0 
 10.     B34               2.8000         1.2397        20.0 
 11.     B35               3.5000         1.2354        20.0 
 12.     B36               3.5500         1.1910        20.0 
 
                    Covariance Matrix 
                B25         B26         B27         B28         B29 
 
B25             1.6316 
B26              .6053      1.4605 
B27              .4474       .1447      1.3132 
B28              .2105       .4474       .4789       .8316 
B29              .3684       .5789       .5579       .5158      1.2000 
B30              .8421       .8158       .3000       .1895       .5053 
B31              .2368       .8026       .6342       .5211       .6000 
B32              .4474       .2237       .6237       .2263       .2000 
B33              .2105       .1579       .4421       .3789       .5895 
B34              .6842       .0526       .9053       .2421       .1368 
B35              .6316       .2368       .5526       .1053       .0000 
B36              .3947       .2237       .7605       .1632       .1895 
 
                B30         B31         B32         B33         B34 
 
B30             1.0632 
B31              .7526      1.7342 
B32              .2684       .3237      1.0816 
B33              .1789       .4526       .2211       .7789 
B34              .3263       .3579       .4526       .5474      1.5368 
B35              .4737       .6053       .5526       .4737       .8947 
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B36              .4053       .9237       .1763       .5474       .8000 
 
                B35         B36 
 
B35             1.5263 
B36             1.0263      1.4184 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                    Correlation Matrix 
 
                B25         B26         B27         B28         B29 
 
B25             1.0000 
B26              .3921      1.0000 
B27              .3056       .1045      1.0000 
B28              .1807       .4059       .4583      1.0000 
B29              .2633       .4373       .4444       .5163      1.0000 
B30              .6394       .6547       .2539       .2015       .4473 
B31              .1408       .5043       .4203       .4339       .4159 
B32              .3368       .1780       .5233       .2386       .1756 
B33              .1867       .1480       .4371       .4708       .6097 
B34              .4321       .0351       .6372       .2142       .1008 
B35              .4002       .1586       .3904       .0934       .0000 
B36              .2595       .1554       .5573       .1502       .1452 
 
                B30         B31         B32         B33         B34 
 
B30             1.0000 
B31              .5543      1.0000 
B32              .2503       .2363      1.0000 
B33              .1966       .3894       .2408      1.0000 
B34              .2553       .2192       .3511       .5003      1.0000 
B35              .3719       .3720       .4301       .4344       .5842 
B36              .3300       .5889       .1424       .5207       .5418 
 
                B35         B36 
 
B35             1.0000 
B36              .6975      1.0000 
 
        N of Cases =        20.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
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      Scale       38.9500    74.2605     8.6175         12 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 
 
B25           35.4500        62.4711        .5031         .6335           .8545 
B26           35.7000        64.2211        .4429         .6267           .8582 
B27           35.9000        61.2526        .6520         .8851           .8439 
B28           36.0500        66.4711        .4679         .6305           .8560 
B29           35.5500        64.5763        .4819         .8692           .8551 
B30           35.6500        63.0816        .6176         .7658           .8469 
B31           36.0000        60.1053        .6083         .7234           .8467 
B32           35.8000        65.7474        .4406         .6647           .8575 
B33           35.3500        65.0816        .5899         .8649           .8499 
B34           36.1500        61.9237        .5535         .7774           .8506 
B35           35.4500        61.6289        .5725         .7211           .8492 
B36           35.4000        61.6211        .6001         .8701           .8473 
 
 
Reliability Coefficients    12 items 
 
Alpha =   .8621           Standardized item alpha =   .8641 
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