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ABSTRAK 

Anggi Pratama, 2010. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Atribut Produk 
Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai 
Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kurnia Futsal Stadium 
Boyolali). Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Ketut Sudarma, MM,  
Pembimbing II: Rr. Endang Sutrasmawati, SH. MM. 

 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Atribut Produk, Kepuasan dan Loyalitas. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berusaha memahami tentang 
kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan utama perusahaan jasa adalah 
pencapaian kepuasan konsumen. Kurnia Futsal Stadium merupakan salah satu 
perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang jasa, yang memberikan pelayanan 
olah raga berupa persewaan lapangan futsal di daerah Boyolali. Perumusan 
masalahnya adalah adakah pengaruh langsung dan tidak langsung kualitas 
pelayanan dan atribut produk terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan 
konsumen sebagai variabel intervening. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kualitas pelayanan dan atribut produk terhadap loyalitas konsumen 
dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua  tim futsal yang pernah memakai 
ataupun member pada Kurnia Futsal Stadium selama tahun 2009 yaitu berjumlah 
120 tim. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua populasi 
sehingga penelitian ini dinamakan penelitian populasi. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), 
deskripsi persentase, uji asumsi klasik, analisis path dan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan SPSS. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua persamaan analisis path  yaitu X3 
= 0.442 X1 + 0.321X2 + ε1  dan Y   = 0.436 X1 + 0.243X2 + 0.215X3 + ε2.  Hal ini 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan atribut produk mempunyai pengaruh 
langsung terhadap loyalitas konsumen maupun tidak langsung melalui kepuasan 
konsumen sebagai variabel intervening.  

Simpulannya adalah  kualitas pelayanan dan atribut produk mempunyai 
pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap loyalitas konsumen dengan 
kepusan konsumen sebagai variabel intervening. Saran yang diberikan 
berdasarkan hasil penelitian adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama 
pada kesediaan manajemen Kurnia Futsal Stadium menanggapi keluhan dari 
konsumen dan juga menambah karyawan yang ditempatkan pada parkiran 
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sehingga jika terdapat konsumen yang mau keluar masuk dapat dengan mudah 
dan cepat.  

 
. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

Kotler (2000:8) menjelaskan, bahwa pemasaran merupakan suatu proses 

sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 

B. Swastha dan T. Hani Handoko (2000:4) menjelaskan, bahwa 

pemasaran merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 

yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan 

pemasaran dilakukan bukan semata-mata untuk menjual barang atau jasa tetapi 

usaha meliputi kerja penjual mencari pembeli, mengenali kebutuhan konsumen, 

merancangkan produk yang akan dipasarkan dengan tepat, menentukan harga jual 

yang layak, mempromosikan produk tersebut, dan mendistribusikannya.  

2.1.2.Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan 

pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan 

(Tjiptono, 2006: 30). 
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Menurut Lupiyoadi-A. Hamdani (2006: 70), bauran pemasaran adalah 

alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran 

yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan 

positioning yang ditentukan dapat berjalan sukses. 

Dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah alat yang digunakan 

oleh pemasar unuk menjalankan program pemasaran agar tujuan pemasaran 

dapat tercapai. 

2.1.3.Unsur – unsur Bauran Pemasaran 

 Menurut Kotler and Amstrong (1999: 73), unsur-unsur bauran  

pemasaran adalah sebagai berikut: 

1. Product, bentuk penawaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan 

melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2. Pricing, sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh suatu produk. 

3. Place, aktivitas perusahaan agar produk mudah didapatkan konsumen 

sasarannya 

4. Promotion, aktivitas mengkomunikasikan keunggulan produk serta 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

Lupiyoadi-A. Hamdani (2006: 70), menyebutkan bauran pemasaran 

terdiri dari: 

1. Product, barang seperti apakah yang sebenarnya diinginkan oleh 

konsumen. 

2. Price, mengenai bagaimana strategi penentuan harga. 



18 

 

3. Place, mengenai bagaimana sistem penyampaian barang yang akan 

dilakukan. 

4. Promotion, mengenai bagaimana promosi yang akan dilakukan. 

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

unsur-unsur bauran pemasaran meliputi: 

1. Product, barang yang ditawarkan oleh perusahaan yang akan 

dikonsumsi oleh konsumen. 

2. Price, uang yang harus dikeluarkan konsumen atas produk yang 

dibelinya.  

3. Place, lokasi perusahaan menentukan penjualan atas produknya. 

4. Promotion, penyampaian informasi mengenai produk yang ditawarkan. 

 

2.2.  Jasa 

Pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya 

tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, biasanya dikonsumsi 

pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah 

(seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan dan kesehatan) atau 

pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen (Lupiyoadi, 2001:5). 

Dari definisi diatas, tampak bahwa didalam jasa selalu ada aspek 

interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang 

terlibat tidak selalu menyadari. Jasa bukan merupakan barang, jasa adalah suatu 

proses atau aktivitas, dan aktivitas tersebut tidak berwujud. 

 



19 

 

2.2.1. Karakteristik Jasa 

Pada dasarnya jasa memiliki 4 karakteristik utama yang 

membedakannya dengan barang (Tjiptono, 2002:15-18) yaitu : 

a. Intangibility (tdak berwujud) 

Jasa bersifat intangible atau tidak berwujud artinya jasa tidak bisa 

dilihat, dirasa, atau diraba sebagaimana terhadap suatu barang (benda 

berwujud) karena jasa lebih merupakan suatu kegiatan daripada sebagai 

suatu objek/benda. 

b. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian dproduksi dan 

dikonsumsi secara bersama dengan pertisipasi konsumen hal ini berbeda 

dengan barang fisik yang diproduksi dan disimpan sebelum digunakan, 

sedangkan jasa kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan secara 

simultan (tidakdipisahkan). 

c. Variability/ heterogeneity/ inconsistency (berubah-ubah) 

Jasa bersifat sangat variabel, karena merupakan non standardized output, 

artinya banyak varian bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, 

kapan dan dimana jasa dihasilkan. Penyampaian jasa dan kepuasan 

konsumen bergantung kepada tindakan konsumen. Kualitas pelayanan 

bergantung pada sejumlah faktor yang tidak bisa dikontrol, karena jasa 

itu berupa aktivitas penyajian yang dilakukan oleh seorang manusia 

maka tidak akan ada jasa/ pelayanan yang seluruhnya sama. 
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d. Perishabililty (tdak tahan lama) 

Jasa tidak tahan lama, tidak dapat disimpan, tidak dapat dijual kembali 

atau dikembalikan. Artinya karena produksi dan konsumsi jasa 

dilakukan pada saat bersamaan, maka yang sudah disampaikan atau 

disimpan kecuali dilakukan pembelian kembali. 

Sedangkan menurut Kotler (2000 : 45) dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Intangible (tidak berwujud)  

Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan 

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen.  

2. Inseparibility (tidak dapat dipisahkan)  

Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada 

waktu bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seorang untuk diserahkan 

kepada pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa 

tersebut.  

3. Variability (bervariasi)  

Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa, 

pemerima jasa dan kondisi dimana jasa tersebut diberikan.  

4. Perishability (tidak tahan lama)  

Daya tahan suatu jasa tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh 

berbagai faktor.   
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2.3.  Kualitas Pelayanan 

2.3.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Jasa merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, 

tempat, bentuk, maupun peralatan fisiologis. Ciri khas utama dari pelayanan yang 

membedakannya dari sebuah produk, tak mudah dimengerti, heterogenitas, dan 

kaitan produksi dan konsumsi yang tak terpisahkan (Parasuraman al, 1985 : 41 

dalam Sayed Reza Seyed Javadein, Amir Khanlari, Mehrdada Estiri, 2008 :  3).   

Untuk membantu manajer dalam memahami pendapat dari pelanggan 

mereka tentang kualitas, Parasuraman menemukan instrumen SERVQUAL. 

Instrumen ini dibuat untuk menarik jangkauan perlengkapan yang penting untuk 

pelanggan jasa diberikan. Parasuraman mengidentifikasikan sepuluh dimensi 

umum kualitas jasa, tetapi sebagai hasil penelitian yang berhasil, sepuluh dimensi 

ini dibagi ke dalam lima kategori yaitu tangibles, reliability, responsivness, 

assurance, dan empathy (Parasuraman, 1988 : 13 dalam Sayed Reza Seyed 

Javadein, Amir khanlari, Mehrdada Estiri, 2008 : 3)  

Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001: 148) mengemukakan  bahwa 

kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat suatu 

pelayanan yang baik, sedangkan menurut Tjiptono (2000: 59), kualitas pelayanan 

adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah 

suatu penilaian terhadap hasil kinerja pelayanan terhadap harapan pelanggan. 
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2.3.2. Karakteristik Kualitas Pelayanan / jasa 

Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam studi mengenai SERVQUAL 

dalam Lupiyoadi (2001:148), SERVQUAL dibangun atas adanya perbandingan 

dua faktor utama yaitu persepsi pelanggan yang nyata mereka terima (preceived 

service) dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan atau diinginkan (expected 

service). Zeithaml, Berry dan Parasuraman mengidentifikasikan lima kelompok 

karakteristik yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa yaitu:  

1.  Bukti fisik (tangibles)  

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata yang 

diberikan oleh pemberi jasa, meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan 

lain-lain), perlengkapan, dan peralatan yang digunakan, serta penampilan 

dari pegawainya. 

2.  Keandalan (reliability) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dengan akurasi yang tinggi. 

3. Daya Tanggap (responsiveness) 

Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat pada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 
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4. Jaminan (assurance) 

Pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan pada perusahaan. Beberapa 

komponennya antara lain komunikasi, kreditabilitas, keamanan, kompetensi 

dan sopan santun. 

5. Empati (empathy) 

Perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan kualitas pelayanan 

adalah suatu penilaian terhadap hasil kinerja pelayanan terhadap harapan 

pelanggan. Indikator dari kualitas pelayanan adalah bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati. 

 

2.4. Atribut Produk   

2.4.1. Pengertian Atribut Produk 

Setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari manfaat-

manfaat tertentu yang terdapat pada suatu produk. Oleh karena itu, produk-produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan harus memiliki ciri-ciri tertentu yang 

membedakannya dari produk perusahaan lainnya. Ciri-ciri atau unsur-unsur tersebut 

adalah atribut produk. Untuk produk yang berbentuk barang berwujud maupun 

tidak berwujud, perusahaan memiliki atribut atau karakteristik tertentu. Atribut 

dapat berupa bentuk fisik, warna, label, harga, kemasan, pelayanan dan sebagainya. 
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Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk juga harus 

mampu menjadi suatu daya tarik bagi konsumen. Pemilihan konsumen pada atribut 

produk bervariasi menurut hakekat produk dan hakekat sosial ekonomi konsumen 

(Uusitalo, 2001 : 214, dalam Rajesh Rajaguru dan Margareth J Matanda (2008 : 3)). 

Gwin dan Gwin (2003 : 30-42) dalam Rajesh Rajaguru dan Margareth J Matanda 

(2008:3) menyatakan bahwa pilihan konsumen berdasarkan maksimilisasi 

penggunaan dari subjek atribut produk untuk anggapan tetap. Teori pilihan ini 

beranggapan bahwa, proses pengambilan keputusan konsumen tergantung pada 

dasar kelengkapan tertentu (Vishwanatan dan Childers(1999 : 75) dalam Rajesh 

Rajaguru dan Margareth J Matanda (2008 : 3). Kelengkapan produk pada penelitian 

sebelumnya adalah kualitas, harga, varietas, campuran dan nilai produk (Gwin dan 

Gwin, (2003 : 30-42) dalam Rajesh Rajaguru dan Margareth J Matanda (2008 : 3) 

 Bilson Simamora (2001 ; 167) mendefinisikan bahwa atribut produk 

adalah segala sesuatu yang melekat pada produk dan menjadi bagian dari produk 

itu sendiri. Menurut Tjiptono (2001:103), atribut produk merupakan unsur–unsur 

produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian. 

 Sedangkan menurut Simamora (2001:147) dalam bukunya Memenangkan 

Pasar dengan Pemasaran yang Efektif dan Profitabel, atribut produk adalah faktor-

faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli produk, seperti harga, 

kualitas, kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual, dan lain-lain. 

 Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu produk 

memiliki atribut yang berfungsi sebagai pembeda dan cirinya terdiri dari fitur, 
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kualitas, harga, kemasan, merek, garansi dan pelayanan yang dipandang penting 

oleh konsumen serta dijadikan bahwa pertimbangan konsumen dalam 

pengambilan keputusan dalam pembelian. 

 Adanya atribut yang melekat pada suatu produk yang digunakan 

konsumen untuk menilai dan mengukur kesesuaian karakteristik produk dengan 

kebutuhan dan keinginan. Bagi perusahaan dengan mengetahui atribut–atribut apa 

saja yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian maka dapat ditentukan 

strategi untuk mengembangkan dan menyempurnakan produk agar lebih 

memuaskan konsumen. 

2.4.2. Unsur–Unsur dalam Atribut Produk  

 Setiap produk mempunyai atribut produk yang berbeda–beda, sehingga 

konsumen dihadapkan pada berbagai atribut yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Perusahaan mempunyai tugas untuk memperhatikan dan mengevaluasi atribut 

produk yang ditawarkan, apakah atribut dari produk tersebut sudah memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen atau belum. 

 Menurut Kotler dan Armtrong (2003:347) mengelompokkan atribut 

produk ke dalam 3 bagian, yaitu : 

1. Kualitas  

Kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi–

fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian 

yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut 

yang lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. 
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2. Fitur 

Fitur merupakan alat persaingan untuk mendeferensiasikan produk 

perusahaan terhadap produk sejenis yang menjadi pesaingnya, menjadi 

produsen awal yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan 

dianggap bernilai menjadi salah satu cara yang efektif untuk bersaing. 

3. Gaya dan Desain Produk 

Gaya semata–mata menjelaskan penampilan produk tertentu. Gaya 

mengedepankan tampilan luar dan tidak membuat orang bosan. Gaya 

yang sensasional mungkin akan mendapatkan perhatian dan mempunyai 

nilai seni, tetapi tidak selalu membuat produk tertentu berkinerja dengan 

baik. Berbeda dengan gaya, desain bukan sekedar tampilan setipis kulit 

ari, tetapi masuk ke jantung produk. Desain yang baik dapat memberikan 

kontribusi dalam hal kegunaan produk dan juga penampilannya. Gaya 

dan desain yang baik dapat menarik perhatian meningkatkan kinerja 

produk, memotong biaya produksi dan memberikan keunggulan bersaing 

di pasar sasaran. 

Dalam Tjiptono (2007 : 95) atribut produk pada jasa dapat dianalisis berdasarkan 

sejumlah elemen seperti features, styling, pengemasan, merek, bukti fisik, 

penyampaian jasa (service delivery), proses, sumber daya manusia dan kualitas. 

1. Fitur (Features)  

Dalam produk fisik, fitur merupakan komponen-komponen spesifik 

produk yang dapat ditambahkan atau dikurangi tanpa mengubah 

karakteristik esensial produk yang bersangkutan. Pada jasa juga dapat 
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dianalisis dalam hal fitur yang berbeda. Perpaduan antara unsur-unsur 

berwujud dan tidak berwujud dalam produk jasa bisa menghasilkan 

berbagai variasi bentuk jasa. 

2. Styling 

  Styling berarti memberikan penampilan unik pada produk. Styling pada 

jasa tidak hanya mencakup unsur-unsur berwujud, tetapi termasuk pula 

unsur tak berwujud. Dalam kaitan dengan karakteristik inseparability, 

relasi dan interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa sangat penting 

dalam menentukan kesuksesan pemasaran jasa, melalui relasi inilah para 

manajer jasa bisa mengembangkan  style yang unik. 

3. Kemasan   

  Unsur tidak berwujud dalam jasa tidak bisa dikemas seperti halnya produk 

fisik yang menggunakan pembungkus fisik untuk melindungi produk dan 

sekaligus menciptakan identitas unik. Walaupun demikian, unsur 

berwujud dalam jasa bisa dikemas seperti halnya produk fisik. 

4. Merek 

  Pada prinsipnya, tujuan penggunakan merek untuk mengidentifikasikan 

produk sebagai hak milik atau kepunyaan organisasi tertentu dan untuk 

memfasilitas diferensiasi suatu produk dari produk-produk pesaingnya. 

Berbeda dengan sebagian besar penawaran produk fisik yang 

menggunakan merek dalam berbagai bentuk. Penawaran jasa cenderung 

lebih terbatas dalam hal penggunaan merek sebagai basis utama 

diferensiasi produk. 
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5.  Bukti Fisik (Tangibles) 

   Bila para produsen barang cenderung memasukkan jasa/layanan tambahan 

dalam augmented product mereka, maka sebaliknya tidak sedikit pemasar 

jasa yang justru mendeferensiasikan jasanya dari para pesaing dengan 

jalan menambahkan karakteristik fisik, seperti brosur, seragam karyawan, 

dan outlet jasa yang eksklusif dan unik.   

6. Penyampaian Jasa 

  Seperti halnya pada pemasaran barang, faktor pengiriman/penyampaian 

produk juga merupakan diferensiator penting dalam jasa. Dalam konteks 

jasa, konsep aksebilitas dipandang lebih tepat daripada konsep 

disribusi/pengiriman yang biasa dijumpai dalam pemasaran barang 

sejumlah sumber daya mempengaruhi aksebilitas ini, diantaranya sumber 

daya manusia, mesin, bangunan dan infrastruktur fisik lainnya, serta 

layanan pelengkap. Sumber daya ini dapat dikelola oleh organisasi jasa 

untuk meningkatkan aksesibilitas jasanya bagi para pelanggan. Jasa itu 

sendiri mungkin bersifat abstrak, namun sumber daya tersebut 

merealisasikan penyampaian jasanya menjadi sesuatu yang nyata. 

7. Proses 

Selain hasil akhir, proses produksi/operasi juga merupakan faktor kritis 

dalam sebagian besar jasa. Terlebih lagi bila konsumen berperan sebagai 

co-producers dalam proses produksi jasa yang bersangkutan. Oleh karena 

itu, desain jasa harus benar-benar memperhitungkan aspek proses dan cara 

interaksi karyawan jasa dengan pelanggan selama proses tersebut. 
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8. Sumber daya Manusia 

Tidak pelak lagi bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses 

penyampaian jasa sangat penting peranannya dalam menentukan jasa yang 

dihasilkan dan dalam menentukan persepsi pelanggan terhadap jasa 

bersangkutan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia menjadi unsur penting 

dalam penawarn jasa.  

9.  Kulitas 

Tingkat kualitas jasa merupakan aspek krusial dalam penawaran jasa total. 

Kualitas merupakan salah satu faktor penting yang digunakan pelanggan 

untuk mengevaluasi jasa suatu organisasi. Dalam pemasaran jasa, kualitas 

adalah tingkat tingkat persepsi terhadap kinerja suatu jasa.   

Dapat disimpulkan bahwa atribut produk pada jasa merupakan unsur–unsur 

produk yang dianggap penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam loyalitas 

konsumen. Begitu juga pada jasa pelayanan lapangan futsal, indikator atribut 

produknya adalah harga, gaya dan desain produk jasa, penyampaian jasa dan 

sumber daya manusia. 

 

2.5. Kepuasan Konsumen 

Oliver (1997 : 17) dalam Sayed Reza Seyed Javadein, Amir Khanlari, 

Mehrdada Estiri (2008 : 3) mengatakan kepuasan sebagai ” keputusan bahwa 

sebuah produk atau ciri jasa itu sendiri menyediakan (sedang menyediakan) 

tingkat konsumsi yang memuaskan yang berhubungan dengan pemenuhan ”. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan yang anda rasakan ketika kebutuhan anda 
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sebagai pelanggan terpenuhi dan memenuhi harapan pelanggan sebagai kunci 

perlengkapan kualitas jasa yang akan mengantarkan pada jasa secara keseluruhan. 

Pelanggan yang puas cenderung akan mengatakan pada pelanggan lain tentang 

kelebihan jasa tersebut (Patterson & Spreng, 1997 : 414, dalam Sayed Reza Seyed 

Javadein, Amir Khanlari, Mehrdada Estiri, 2008: 3). 

Kotler dalam Lupiyoadi (2001 : 158) kepuasan merupakan tingkat 

perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/ 

jasa yang diterima dan diharapkan. 

Engel et. All dalam Tjiptono (2002 : 146) mengungkapkan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak 

memenuhi harapan pelanggan. 

Day dalam Tse dan Wilton dalam Tjiptono (2002 : 146) menyatakan 

bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidakpuasan atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya (non kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan 

setelah pemakaiannya. 

 Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan setelah melakukan pembelian. 
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2.5.1. Atribut-Atribut Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2000 : 87), ada enam konsep inti yang memiliki 

kesamaan diantara beragamnya cara mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 

  Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan 

produk atau jasa spesifik tertentu. Biasanya, ada dua bagian dalam 

proses pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat kepuasan konsumen 

terhadap produk dan atau jasa perusahaan bersangkutan. Kedua, menilai 

dan membandingkannya dengan tingkat kepuasan konsumen 

keseluruhan terhadap produk dan atau jasa para pesaing. 

2. Dimensi Kepuasan Pelanggan 

  Berbagai penelitian memilah kepuasan konsumen atau pelanggan 

kedalam komponen-komponennya. Umumnya proses semacam itu 

terdiri atas empat langkah. 1) mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci 

kepuasan konsumen atau pelanggan. 2) meminta pelanggan menilai 

produk dan atau jasa perusahaan berdasarkan item-item spesifik seperti 

kecepatan layanan atau keramahan staf layanan pelanggan. 3) meminta 

pelanggan menilai produk atau jasa pesaing berdasarkan item-item 

spesifik yang sama. Dan 4), meminta para pelanggan atau konsumen 

untuk menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling penting 

dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 
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3. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectations) 

  Yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan konsumen dengan 

kinerja aktual produk perusahaan. Dalam hal ini akan lebih ditekankan 

pada service quality yang memiliki komponen berupa harapan pelanggan 

akan pelayanan yang diberikan (seperti : kebersihan lokasi, kecepatan 

pelayanan, keramahan/ kesopanan pengelola dan karyawan, dan sifat 

pertemanan dari karyawan). 

4. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

  Yaitu kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan 

menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa 

perusahaan lagi. Pelayanan yang berkualitas dapat menciptakan 

kepuasan konsumen dimana mutu pelayanan tersebut akan masuk 

kebenak konsumen sehingga dipersepsikan baik.  

5. Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

  Yaitu kesediaan untuk merekomendasi produk kepada teman atau 

keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk dianalisis dan 

ditindaklanjuti. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik 

dan memuaskan, sehingga melalui kepuasan itu konsumen akan 

melakukan pembelian jasa atau memutuskan untuk menggunakan jasa 

dan pada akhirnya akan merekomendasikan hal itu kepada orang lain. 
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6.   Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction). 

  Yaitu menelaah aspek-aspek yang digunakan untuk mengetahui 

ketidakpuasan pelanggan, meliputi: (a) komplain, (b) retur atau 

pengembalian produk, (c) biaya garansi, (d) recall, (e) word of mouth 

negatif, dan (f) defections. 

 Dalam penelitian ini, dibatasi beberapa indikator dari kepuasan pelanggan 

pada penelitian di Kurnia Futsal Stadium, Boyolali yaitu konfirmasi harapan 

(confirmation of expectations), minat pembelian ulang, kesediaan untuk 

merekomendasi (Willingness to Recommend) dan .   Ketidakpuasan pelanggan 

(Customer Dissatisfaction). 

 Kepuasan pelanggan keseluruhan dan kepuasan konsumen tidak diambil 

sebagai indikator dari kepuasan pelanggan karena pada dasarnya kepuasan 

pelanggan secara keseluruhan dan kepuasan konsumen dalam kajian penelitian ini 

sudah terdapat dalam konfirmasi harapan. 

 

2.6. Loyalitas Konsumen 

2.6.1. Pengertian Loyalitas Konsumen 

 Menurut Tjiptono (2000:111) loyalitas merupakan situasi dimana 

konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan 

disertai pola pembelian ulang yang konsisten.  Sebagaimana diidentifikasikan oleh 

para peneliti, loyalitas pelanggan sebagai suatu konstruk dari sikap dan perilaku 

pelanggan. Komponen sikap pelanggan mempresentasikan pernyataan seperti 

maksud membeli lagi, atau membeli produk atau jasa tambahan dari perusahaan 
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yang sama, kemauan merekomendasikan perusahaan ke pelanggan lain, 

demonstrasi komitmen semacam itu kepada perusahaan dengan memperlihatkan 

resistensi terhadap peralihan ke kompetitor lain (Cronin & Taylor, 1992 : 55) serta 

kemauan untuk membayar harga premium (Zeithmal, Berry & Parasuraman, 

dalam Mohammad Muzahid Akbar dan Noojahan Parvez. (2009 : 27) 

mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai kerangka berpikir pelanggan yang 

memegangi sikap yang disukai terhadap sebuah perusahaan, berkomitmen untuk 

membeli lagi produk/jasa perusahaan serta merekomendasikan produk/jasa ke 

pelanggan lain. 

 Loyalitas konsumen adalah keinginan konsumen secara berulang untuk 

membeli produk tertentu atau sebuah pelayanan secara berulang (Jones dan 

Sasser, (1995 : 73) dalam Rajesh Rajaguru and Margaret J Matanda, 2008 : 2). 

Konsumen bisa mempunyai loyalitas jangka panjang dan jangka pendek (Chang 

dan Tu, (2005 : 197) dalam Rajesh Rajaguru and Margaret J Matanda, (2008 : 2). 

Konsumen dengan loyalitas jangka panjang tidak mudah untuk mengubah pilihan 

produk. Sebaliknya, konsumen dengan loyalitas jangka pendek bisa berubah 

ketika mereka menemukan alternatif produk yang lebih baik. 

 Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan suatu 

sikap positif konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang disertai dengan 

pembelian berulang dan bersifat konsisten, yang selanjutnya mereka atau 

konsumen merekomedasikan produk atau jasa perusahaan tersebut kepada orang 

lain dan juga konsumen tidak beralih ke produk lainnya. 
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2.6.2.  Indikator Loyalitas Pelanggan 

 Tiga konsep sudut pandang telah dianjurkan untuk mendefinisikan 

loyalitas pelanggan berupa sudut pandang perilaku, sudut pandang sikap, dan 

sudut pandang gabungan (Bowen and Chen, 2001:213-217 dan Zins, 2001:269-

294 ; dalam Sayed Reza Seyed Javadein, Amir Khanlari, Mehrdada Estiri, 2008: 

4). Dalam sudut pandang perilaku kesetiaan dalam membeli kembali sangat 

terlihat pada perilaku pembelian kembali para pelanggan. Dalam hal ini, 

penekanan berada pada tindakan masa lampau daripada masa mendatang. Dalam 

sudut pandang sikap menunjukkan derajat kecenderungan konsumen terhadap jasa 

diarahkan dengan baik. Pengarahan ini ditunjukkan dengan kegiatan seperti 

pelanggan yang merekomendasikan penyelenggara jasa kepada orang lain dan 

komitmen mereka menggunakan kembali penyelenggara jasa tersebut.(Gremler & 

Brown, 1996 : 171-181 dalam  Sayed Reza Seyed Javadein, Amir Khanlari, 

Mehrdada Estiri, 2008: 4-5). Akhirnya gabungan sudut pandang menyatukan 

definisi sikap dan perilaku akan kesetiaan atau loyalitas. Sudut pandang gabungan 

dapat dianggap sebagai alternatif untuk kecenderungan kepercayaan karena 

menggunakan sikap dan perilaku dalam definisi loyalitas dapat meningkatkan 

perkiraan kekuatan loyalitas ( Pritchard & Howard, 1997:2-11 dalam Sayed Reza 

Seyed Javadein, Amir Khanlari, Mehrdada Estiri, 2008: 5) 

 Konsumen yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan. 

Bagaimana menilai konsumen itu loyal atau tidak, Tjiptono (2000:107-108) 

mengemukakan beberapa karakteristik pelanggan yang loyal, diantaranya adalah : 
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1.   Melakukan pembelian yang konsisten 

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan 

perusahaan 

2.   Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain 

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan 

produk tersebut kepada orang lain. 

3.   Konsumen tidak akan beralih ke produk pesaing 

Pelanggan tidak tertarik terhadap produk sejenis dari perusahaan lain. 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa indikator dari 

loyalitas konsumen dalam jasa lapangan futsal yaitu melakukan pembelian yang 

konsisten dan konsumen tidak beralih ke produk lain. 

2.6.3. Tipe-Tipe Loyalitas Pelanggan 

Dick & Basu dalam Tjiptono (2005:393) berusaha mengintegrasikan 

perspektif sikap dan behavioral ke dalam satu model komprehensif, dengan 

mengkombinasikan komponen sikap dan perilaku pembelian ulang, maka 

didapatkan empat situasi kemungkinan loyalitas yaitu no loyalty, spurious loyalty, 

latent loyalty, dan loyalty.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Tipe- Tipe Loyalitas 
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Tipe-tipe loyalitas menurut Dick dan Basu dalam Tjiptono (2000:110) 

diantaranya adalah : 

1.  No Loyalty 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggannya sama-sama lemah, 

maka loyalitas tidak terbentuk. Ada dua penyebabnya, yang pertama sikap 

yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk/jasa baru 

diperkenalkan atau perusahaan tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unik produknya. Penyebab kedua berkaitan dengan dinamika 

pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan sama atau 

serupa. 

2.   Spurious Loyalty 

Bila sikap yang relatif lemah disertai pola dengan pembelian ulang yang 

kuat, maka yang terjadi spurious loyalty. Faktor semacam ini ditandai 

dengan faktor sikap terhadap perilaku, misalnya faktor situasional. 

Situasi ini bisa dikatakan pula inertia, dimana konsumen sulit 

membedakan berbagai merek dalam kategori produk dengan tingkat 

keterlibatan rendah, sehingga pembelian ulang dilakukan atas dasar 

pertimbangan situasional, seperti familiarity (penempatan produk yang 

strategis pada rak pajangan atau outlet dipersimpangan jalan yang ramai 

atau faktor diskon). 

3.   Latent Loyalty 

Situasi latent loyalty tercermin bila sikap yang kuat disertai pola 

pembelian ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar 
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pemasar ini disebabkan pengaruh-pengaruh faktor non sikap yang sama 

kuat atau bahkan cenderung lebih kuat dari pada faktor sikap dalam 

menentukan pembelian ulang. Contohnya, seseorang yang bersikap 

positif terhadap restoran tertentu, namun tetap saja berusaha mencari 

variasi karena pertimbangan harga atau preferensi terhadap berbagai 

variasi makanan. 

4.   Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi yang ideal yang paling diharapkan oleh para 

pemasar. Dimana konsumen bersikap positif terhadap suatu produk atau 

produsen dan disertai dengan pembelian ulang yang konsisten.. 

2.6.4. Tahap-tahap Pertumbuhan Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2004:35) ada tujuh tahap pertumbuhan seseorang 

menjadi pelanggan yang loyal, yaitu :  

1.   Seseorang yang mempunyai kemungkinan pembeli (Suspect) 

Setiap orang mempunyai kemungkinan untuk membeli produk atau jasa 

yang dihasilkan. 

2. Seseorang mempunyai potensi untuk menjadi konsumen (Prospect) 

Seseorang yang telah mempunyai kebutuhan akan barang dan 

mempunyai kebutuhan untuk membeli dari perusahaan dan telah ada 

seseorang yang merekomendasikan tentang perusahaan, membaca 

tentang perusahaan, prospect mungkin tahu siapa perusahaan, dan apa 

yang perusahaan jual tapi masih belum membeli dari perusahaan. 
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3.   Seseorang yang mempunyai potensi yang tidak jadi menjadi konsumen 

(Disqualifed) 

Prospect yang telah cukup perusahaan pelajari dan mereka tidak 

membutuhkan atau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli produk 

perusahaan. 

4.   Pelanggan baru (First Time Customer) 

Mereka yang baru pertama kali membeli dari perusahaan. Mereka 

mungkin pelanggan perusahaan tapi masih menjadi pelanggan pesaing 

perusahaan. 

5.   Pelanggan yang melakukan pembelian berulang (Repeat Customer) 

Mereka yang pertama kali membeli dari perusahaan dua kali atau lebih, 

mereka mungkin telah membeli produk yang sama atau membeli dua 

produk yang berbeda dalam dua kali atau lebih kesempatan. 

6.   Mitra (Client) 

Seorang klien membeli semua yang perusahaan jual mungkin dapat ia 

gunakan. Orang ini membeli secara regular. Perusahaan harus terus 

berusaha menciptakan hubungan yang akan membuat dia tidak tertarik 

pada pesaing. 

7.   Pelanggan yang memajukan (Advocate) 

Seperti mitra, seorang advocate membeli semua yang perusahaan jual 

yang mungkin dapat dia gunakan dan membeli secara regular. 

Tambahannya seorang advocate akan berusaha menjadi orang lain untuk 

membeli dari perusahaan. Seorang advocate berbicara dengan 
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perusahaan, melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa 

pelanggan kepada perusahaan. 

2.6.5. Mempertahankan Loyalitas Pelanggan  

Tujuh langkah kunci untuk mewujudkan dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan menurut Tjiptono (2000:117-119), yaitu : 

1.   Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak 

Bagaimanapun juga, majanemen puncak memainkan peranan penting 

dalam keputusan strategik organisasi. Dukungan, komitmen, 

kepemimpinan, dan partisipasi aktif manajer puncak dibutuhkan dalam 

rangka melakukan transformasi budaya organisasi, struktur kerja, dan 

praktik manajemen SDM dari paradigma tradisional menuju paradigma 

pelanggan. 

2.   Patok duga internal 

Apabila komitmen untuk mewujudkan dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan telah tercapai, langkah selanjutnya adalah melakukan studi 

patok duga internal guna mengetahui status atau posisi terkiri. Proses 

patok duga internal meliputi pengukuran, dan penilaian atas manajemen, 

sumber daya manusia, organisasi, sistem, pemasaran, dan jasa pendukung 

perusahaan. Adapun ukuran-ukuran yang digunakan meliputi, loyalitas 

pelanggan (jumlah persentase, dan kelangganannya), nilai tambah bagi 

pelanggan inti, dan biaya akibat loyalitas yang jelek. 
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3.   Mengidentifikasi customer requirements 

Identifikasi customer requirements dapat dilakukan menggunakan 

beberapa metode mutakhir seperti value research, customer windows 

model, analisis sensitivitas, evaluasi multi atribut, dan QFD (Quality 

Fuction Deployment). 

4.   Menilai kapabilitas persaingan 

Untuk memenangkan persaingan, kapabilitas persaingan harus 

diidentifikasi dan dinilai secara cermat. Sejumlah teknik dapat digunakan 

untuk menilai kemampuan pesaing dan menentukan gap kepuasan dan 

loyalitas pelanggan antara perusahaan dengan mereka, diantara QFD, 

competitive bench marking, generic bench marking, sistem intelijen 

pemasaran dan lain-lain. 

5.   Mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Kepuasan pelanggan menyangkut apa yang diungkapkan oleh pelanggan, 

sedangkan loyalitas pelanggan berkaitan dengan apa yang dilakukan 

pelanggan. Oleh karena itu, parameter kepuasan pelanggan sulit diukur. 

Loyalitas pelanggan dapat diukur melalui ukuran-ukuran seperti 

defection rate, jumlah dan komunitas pelanggan inti, dan lain-lain. 

6.   Menganalisis umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non 

pelanggan, dan pesaing. 

Lingkup analisis perusahaan perlu diperluas dengan melibatkan pula 

mantan pelanggan dan non pelanggan, selain itu tentunya pelanggan saat 

ini dan pesaing, dengan demikian perusahaan dapat memahami secara 
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lebih baik faktor-faktor yang menunjang kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, serta faktor negatif yang berpotensi menimbulkan customer 

defections. Atas dasar pemahaman ini, tindakan antisipatif dan korektif 

dapat ditempuh secara tepat, akurat, dan efisien. 

7.   Perbaikan berkesinambungan 

Loyalitas pelanggan merupakan perjalanan yang tidak ada akhirnya. 

Tidak ada jaminan bahwa bila itu terwujud lantas dapat langgeng dengan 

sendirinya. Pada prinsipnya perusahaan harus selalu aktif mencara 

berbagai inovasi dan terobosan dalam merespon setiap perubahan. 

  Indikator dari loyalitas konsumen adalah minat pembelian berulang, 

melakukan pembelian konsisten dan konsumen tidak beralih pada produk lain. 

2.7.  Hasil Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang berhubungan dengan loyalitas konsumen telah relatif 

banyak dilakukan. Meski demikian, penelitian tersebut memiliki variasi yang 

berbeda, seperti penggunaan variabel independen yang berbeda, lokasi penelitian 

berbeda, dan tahun yang berbeda. Beberapa penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan loyalitas antara lain : 

Tabel 2. Tabel Penelitian Terdahulu  
Nama peneliti Judul Variabel  

Penelitian 
Metode  

Penelitian Hasil 

Seyed Reza 

Seyed Javadein, 

Amir Khanlari, 

Mehrdad Estiri  

School of 
Management, 
University of 

Customer loyalty in the 
sport services industry: 
the role of service 
quality, customer 
satisfaction, 
commitment and trust 
 

Dependen : 
Loyalitas 
Konsumen 
Independen :  
Kualitas 
pelayanan 
 
Intervening : 
Kepuasan 

Teknik 
Analisis Data 
: SEM 

Kualitas 
Pelayanan 
berpengaruh 
terhadap 
Loyalitas 
Konsumen 
dengan 
Kepuasan 
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Tehran, Iran 
(2008) 

konsumen, 
komitmen 
dan 
kepercayaan 

konsumen, 
Komitmen dan 
Kepercayaan 
sebagai Variabel 
Intervening  

Rajaguru, R, and 
J. Matanda, M.  
(2008) 

Consumer Perception 
of Store and Product 
Attributes and its Effect 
on Customer Loyalty 
within the Indian Retail 
Sector. 
 
 

Dependen : 
Loyalitas 
Konsumen 
 
Independen :  
Kelengkapan 
Toko 
 Atribut 
Produk 

Teknik 
Analisis Data 
: Analisis 
Regresi  

Kelengkapan 
Toko dan 
Atribut Produk 
berpengaruh 
terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 

Mohammad 
Muzahid Akbar 
and Noorjahan 
Parvez (2009) 

Impact of service 
quality, trust, and 
customersatisfaction on 
customer loyalty  
 
 

Dependen : 
Loyalitas 
Konsumen 
 
Independent : 
Kualitas 
pelayanan 
 
Intervening : 
Kepuasan 
konsumen 

Teknik 
Analisis Data 
: SEM 

Kualitas 
Pelayanan 
berpengaruh 
terhadap 
Loyalitas 
Konsumen 
dengan 
Kepuasan 
Konsumen dan 
Kepercayaan 
sebagai Variabel 
Inetervening 

 
Tabel Penelitian Terdahulu  

( international journal of human sciences. Available: 
http://www.insanbilimleri.com) 

 

2.8.  Kerangka Berfikir  

Beberapa peneliti telah menggunakan istilah kualitas dan kepuasan 

secara berurutan, sebagian peneliti setuju bahwa kedua konsep ini berbeda, 

meskipun keduanya berhubungan. Kepuasan ialah konsep yang lebih luas dari 

kualitas jasa.. Hal ini akan menjadi perhatian teoritis dan pengelolaan melihat 

bagaimana kualitas jasa dan kepuasan konsumen terhadap jasa saling 



44 

 

berhubungan pada tingkat individu daripada sudut pandang penilaian mereka 

secara keseluruhan. Kualitas jasa juga telah dikenalkan sebagai konsep multi 

dimensi. Hubungan kedua konsep tersebut pada tingkat dimensinya akan 

meningkatkan diagnosa penjelasan kesetiaan jasa. Oliver (1997) dalam Sayed 

Reza Seyed Javadein, Amir Khanlari, Mehrdada Estiri, (2008 : 4) menyarankan 

bahwa keuntungan untuk perusahaan (pembelian/pembelian berulang) tergantung 

pada kondisi dari tiga faktor berikut : kualitas, kepuasan dan kesetiaan. Kualitas 

memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan, yang merupakan 

dimensi kognitif dan sikap. Kepuasan pada gilirannya memiliki pengaruh 

langsung terhadap kesetiaan pelanggan.    

 Tingkat harapan pelanggan dari organisasi jasa keolahragaan membuat 

pemasar jasa untuk menentukan apakah jasa yang diterima merupakan sebuah 

tingkat kualitas pelayanan yang diberikan.. Pengukuran kualitas jasa dalam 

industri jasa keolahragaan masih menjadi pokok masalah yang  penting. 

Organisasi keolahragaan memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari 

organisasi jasa lain. 1), Pengeluaran dalam kegiatan keolahragaan sangat fleksibel 

dan dapat dipandang sebagai bentuk kemewahan. 2), Pelanggan biasanya 

menggunakan organisasi olahraga dalam waktu luang atau istirahat mereka, dan 

3) Sering dapat penanaman emosi dalam kegiatan organisasi olahraga, seperti 

mendukung tim olahraga, bergabung dalam sebuah klub, atau berenang untuk 

menjaga kesehatan. Pelayanan pada Kurnia Futsal Stadium telah memberikan ciri 

khas dari perusahaan tersebut, dengan menurunnya jumlah pengguna lapangan 

futsal ini berarti konsumen yang telah menggunakan pelayanan pada Kurnia 
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Futsal Stadium kurang puas pada pelayanan yang diberikan oleh Kurnia Futsal 

Stadium, sehingga harapan konsumen tidak tercapai.  

 Setiap perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui produk yang ditawarkan, sedangkan konsumen mencari 

manfaat-manfaat tertentu yang terdapat pada suatu produk. Menurut Tjiptono 

(2002:103), atribut produk merupakan unsur–unsur produk yang dianggap penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

 Sedangkan menurut Simamora (2001:147) dalam bukunya Memenangkan 

Pasar dengan Pemasaran yang Efektif dan Profitabel, atribut produk adalah faktor-

faktor yang dipertimbangkan oleh pembeli pada saat membeli produk, seperti 

harga, kualitas, kelengkapan fungsi (fitur), desain, layanan purna jual, dan lain-

lain. Atribut produk tersebut menjadi bahan pertimbangan utama para konsumen 

untuk memilih dalam jangka panjang. Untuk itu, perusahaan menggunakan atribut 

produk untuk dapat meningkatkan identitas produknya. Dalam jasa lapangan 

futsal atribut yang diambil oleh peneliti adalah harga, gaya dan desain produk 

jasa, penyampaian jasa dan sumber daya manusia. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran. 

Disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, atribut produk, secara langsung dan tidak 

langsung memberikan pengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan 

konsumen sebagai variabel intervening. Adapun kerangka pemikiran penelitian 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Teoritis 

 

2.9.    Hipotesis 

 Menurut Suharsimi (2002:64), Hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. 

 
Kualitas Pelayanan 

(X1) 
1. Bukti fisik 
2. Keandalan 
3. Daya tanggap 
4. Jaminan 
5. Empati 

(Parasuraman,1988:41) 

Atribut Produk     
(X2) 

1. Harga(Gwin 
Gwin, 
2003:30-42) 

2. Gaya dan 
desain 
produk 
(Kotler and 
Amstrong, 
2003:347) 

3. Penyampaian 
jasa 

4. Sumber daya 
manusia 

(Tjiptono, 2007:95) 

Kepuasan 
konsumen  

(Y1) 
1. Konfirmasi 

harapan 
2. Bersedia 

merekomen
-dasikan 
kepada 
orang lain 

3. Minat 
pembelian 
ulang 

4. Ketidak 
puasan 
pelanggan 

(Tjiptono, 2000:87) 

 
 

Loyalitas 
konsumen (Y2) 

1. Konsumen 
tidak beralih 
pada produk 
lain 

2. Pembelian 
yang konsisten 
(Tjiptono,2000
:107-108) 
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 Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka dapat ditarik rumusan atau 

dugaan sementara yang diambil sebagai hipotesis sebagai berikut : 

H1  : Ada pengaruh positif kualitas pelayanan dan atribut produk secara 

langsung terhadap loyalitas konsumen pada Kurnia Futsal Stadium 

Boyolali? 

H2 : Ada pengaruh positif kualitas pelayanan dan atribut produk secara tidak 

langsung terhadap loyalitas konsumen pada Kurnia Futsal Stadium 

Boyolali dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening? 

H3 : Ada pengaruh positif kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

pada Kurnia Futsal Stadium Boyolali? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2002:72).  

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pelanggan atau 

pengguna jasa persewaan lapangan futsal di Kabupaten Boyolali. Berdasarkan 

data yang diperoleh peneliti dari Kurnia Futsal Stadium Boyolali terdapat 120 

team futsal.  

Tabel 3.1. Tabel Tim Futsal Di Boyolali 
Sumber : Kurnia Futsal Stadium 

No. Kecamatan Jumlah Tim Futsal 
1. Boyolali 106 
2. Ampel 2 
3. Teras 3 
4. Pengging 3 
5. Sambi 1 
6. Simo 1 
7. Banyudono 1 
8. Musuk 1 
9. Mojosongo 1 
10. cepogo 1 
 JUMLAH 120 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Objek dari penelitian ini adalah pelanggan atau pengguna jasa 

persewaan lapangan futsal di Kurnia Fusal Stadium, Kabupaten Boyolali. 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah subjek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2002:96). Variabel yang diteliti harus 

sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Disebut variabel bebas, karena dipandang mempengaruhi variabel yang lain 

(variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Kualitas Pelayanan (X1) 

Menurut Tjiptono (2000: 59), kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. 

Indikator kualitas pelayanan adalah tangibles, reliability, responsive, 

assurance, empathy (Parasuraman : 1988) 

b. Atribut Produk (X2) 

Kotler dan Amstrong (2004 : 347) menyatakan bahwa atribut produk adalah 

pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang 

akan diberikan. Begitu pula dengan jasa persewaan lapangan futsal, 

indikatornya meliputi, harga (Gwin and Gwin, 2003:30-42), gaya dan desain 

produk (Kotler,2004 : 347), penyampaian jasa dan sumber daya manusia 

(Tjiptono,2007:95) 
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2. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel antara atau mediating, fungsinya 

memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen (Ghozali 2007:174). Variabel intervening dalam penelitian ini 

adalah kepuasan konsumen (X3). Menurut Kotler dalam Lupiyoadi (2001 

: 158) kepuasan merupakan tingkat perasaan di mana seseorang 

menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/ jasa yang diterima 

dan diharapkan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut : 

a. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectations) 

b. Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

c. Minat pembelian berulang. 

d. Ketidakpuasan pelanggan. 

3. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel Terikat (Dependent Variable) adalah fenomena yang dijadikan 

objek studi dan investigasi. Variabel terikat juga disebut variabel yang 

dipengaruhi atau variabel dalam. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

dalam penelitian ini adalah loyalitas pelanggan yang dilambangkan 

dengan variabel Y. Indikator dari variabel ini adalah : 

a. Konsumen tidak beralih pada produk lain 

b. Melakukan pembelian yang konsisten 

 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

Di dalam pengumpulan data, jenis-jenis data yang diperlukan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner (Umar 2002:130). Data ini diperoleh langsung dari sumber atau 

obyek penelitian dengan wawancara (interview) dan angket (questioner). 

a. Wawancara, yaitu metode dimana peneliti langsung bertatap muka dan 

berkomunikasi untuk memperoleh data yang diperlukan. 

b. Kuesioner, yaitu suatu metode dimana peneliti menyusun daftar 

pertanyaan secara tertulis yang kemudian dibagikan kepada responden. 

sedangkan kuesioner ini akan menghasilkan data mengenai kualitas 

pelayanan, atribut produk, kepuasan konsumen, dan loyalitas 

pelanggan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

(Umar, 2002:130). Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-

tabel atau diagram-diagram. Data ini bisa berasal dari jurnal-jurnal 

penelitian terdahulu, artikel, majalah, koran, maupun data dokumen yang 

sekiranya dapat diperlukan untuk penyusunan penelitian ini. 

Data ini berupa jumlah pelanggan dan klub pada Kurnia Futsal Stadium di 

Boyolali serta jurnal dari penelitian terdahulu. 
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3.5.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. 

1. Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan 

memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar 2002:82).). 

Penggunaan kuesioner tersebut diharapkan memudahkan responden dalam 

memberikan jawaban, karena alternatif jawabannya telah disediakan. 

Kuesioner dibuat dengan kategori multiple choice dengan menggunakan 

Skala Likert. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai ha-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsini, 2002:206). Data ini 

berupa jumlah pemakai/penyewa lapangan pada Kurnia Futsal Stadium 

dan fasilitas yang terdapat pada Kurnia Futsal Stadium. Data ini digunakan 

sebagai pelengkap dalam latar belakang. 

3. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 1999:152). Metode ini digunakan sebagai 
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metode penunjang dalam melengkapi data yang diperoleh dari 

dokumentasi dan kuesioner. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1.    Analisis Data Kualitatif 

 Berupa data-data yang berbentuk kasus-kasus baik yang berasal dari 

laporan maupun hasil wawancara yang memerlukan penjabaran dan 

penguraian. Metode yang digunakan adalah: 

1. Editing, adalah proses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk 

melihat apakah jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuesioner telah 

terisi lengkap atau belum. 

2. Coding, adalah proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam 

jawaban dari kuesioner untuk dikelompokkan dalam kategori yang sama. 

3. Scoring, adalah kegiatan yang berupa pemberian nilai atau harga yang 

kualitatif yang dipergunakan dalam pengujian hipotesis. 

 Jawaban yang diperoleh dari responden akan dibagi menjadi kategori 

penilaian menggunakan skala likert (Umar, 2002:137), yaitu: 

a. Jawaban “Sangat Setuju” diberi skor 5. 

b. Jawaban “Setuju” diberi skor 4. 

c. Jawaban “Kurang Setuju” diberi skor 3. 

d. Jawaban “Tidak Setuju” diberi skor 2. 

e. Jawaban “Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1 
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4. Tabulasi, adalah mengumpulkan data-data atas jawaban dengan teliti dan 

teratur kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud suatu 

bentuk  tabel. 

3.6.2. Analisis Data Kuantitatif 

Adalah analisa yang berdasarkan data kuantitatif yang berupa angka-

angka guna menarik suatu kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari 

penelitian merupakan data-data yang masih mentah sehingga masih perlu 

pengolahan lebih lanjut agar data yang diperoleh menjadi data yang dapat 

memberikan penjelasan dari masalah yang diteliti.  

 

3.7.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Uji Validitas  

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali 2007:45). Suatu kuesioner yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi. Sebaliknya validitas yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. Agar diperoleh kesahihan dan keterandalan kuesioner, maka 

sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data dilakukan uji coba.  

  Di dalam penelitian ini uji coba dilakukan terhadap 30 responden. 

Perhitungan uji validitas dilakukan dengan program SPSS. Uji signifikansi 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk r hitung tiap butir 

dapat dilihat pada tampilan output Cronbach Alpha pada kolom (Corrected 
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Item - Total Correlation) dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) 

= 30 dan besarnya df dapat dihitung 30 – 2 = 28, dengan df  = 28 dan alpha 

0,05 didapat r tabel = 0,361. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai 

positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid 

(Ghozali 2007:45).   

Adapun hasil uji validitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Uji Validitas Kuesioner Kurnia Futsal Stadium 
 

Tabel 3.1 Validitas Kualitas Pelayanan 

Item r hitung 
(Corrected Item- Total Correlation) 

r tabel Kesimpulan 

1 0,472 0,361 VALID 
2 0,468 0,361 VALID 
3 0,458 0,361 VALID 
4 0,572 0,361 VALID 
5 0,436 0,361 VALID 
6 0,630 0,361 VALID 
7 0,408 0,361 VALID 
8 0,243 0,361 TIDAK VALID 
9 0,390 0,361 VALID 
10 0,623 0,361 VALID 

 
Tabel  3.2 Validitas Atribut Produk 

Item r hitung 
(Corrected Item- Total Correlation) 

r tabel Kesimpulan 

11 0,734 0,361 VALID 
12 0,812 0,361 VALID 
13 0,781 0,361 VALID 
14 0,737 0,361 VALID 
15 0,533 0,361 VALID 
16 0,350 0,361 TIDAK VALID 
17 0,759 0,361 VALID 
18 0,693 0,361 VALID 
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Tabel 3.3 Kepuasan Pelanggan 

 

Tabel 3.4 Validitas Loyalitas Pelanggan 
Item r hitung 

(Corrected Item- Total Correlation) 
r tabel Kesimpulan 

26 0,746 0,361 VALID 
27 0,479 0,361 VALID 
28 0,734 0,361 VALID 
29 0,637 0,361 VALID 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 29 pertanyaan terdapat 3 

pertanyaan yang nilainya lebih kecil dari nilai r tabel, yaitu soal ke 8 yaitu pada 

variabel kualitas pelayanan dengan indikator assurance, pada variabel atribut 

produk indikator penyampaian jasa soal no 16 dan variabel kepuasan pelanggan 

pada indikator konfirmasi harapan soal no 19. ketiga pertanyaan tersebut tidak 

digunakan, maka hanya menggunakan 26 soal yang dikatakan valid untuk 

penelitian selanjutnya. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

   Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali 2007:41). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS dengan memilih menu analyze, kemudian pilih submenu 

Item r hitung 
(Corrected Item- Total Correlation) 

r tabel Kesimpulan 

19 0,324 0,361 TIDAK VALID 
20 0,407 0,361 VALID 
21 0,720 0,361 VALID 
22 0, 503 0,361 VALID 
23 0,491 0,361 VALID 
24 0,562 0,361 VALID 
25 0,503 0,361 VALID 
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scale, lalu pilih reliability analysis. Hasil analisis tersebut akan diperoleh melalui 

cronbach’s alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 2007:44). 

Tabel 3.5. Uji Reliabilitas Kuesioner Kurnia Futsal Stadium 

No. Variabel Cronbach 
Alpha 

Cronbach 
Alpha yang 
disyaratkan 

Kesimpulan 

1. Kualitas Pelayanan 0,794 >0.6 RELIABEL 

2,. Atribut Produk 0,890 >0,6 RELIABEL 

3. Kepuasan Konsumen 0,778 >0,6 RELIABEL 

4. Loyalitas Konsumen 0,822 >0,6 RELIABEL 

 

Koefisien reliabilitas yang terlihat dalam Tabel 4. nilainya lebih dari 0.6 

sehingga menunjukkan pertanyaan yang digunakan reliabel. 

 

3.8. Analisis Deskriptif   

      Analisis deskriptif persentase merupakan analisis data yang bertujuan 

untuk mengkatagorikan responden dalam kelompok-kelompok yang bersifat 

kualitatif, digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan, atribut 

produk, kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. 

  Adapun rumus yang digunakan adalah : 

 

Keterangan : 

% :  Persentase nilai yang diperoleh. 

n  :  Jumlah skor yang diperoleh 
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N  : Jumlah seluruh nilai ideal, dicari dengan cara jumlah item dikalikan nilai 

ideal tiap item dan dikalikan jumlah responden (Muhammad Ali dalam 

Miftah Ussurur, 2009 : 68). 

  Hasil kuantitatif dari perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya diubah 

atau ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Dalam hal ini tingkat 

kualitas pelayanan, atribut produk, kepuasan konsumen dan loyalitas 

konsumen ditafsirkan secara kualitatif kedalam 5 kriteria. Menurut Ali (dalam 

Ussurur 2009 : 68), langkah-langkah untuk menentukan besarnya rentang skor 

kriteria tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Menetapkan persentase maksimal yaitu 100%. 

2. Menetapkan persentase minimal yaitu 25%. 

3. Menetapkan rentangan persentase. 

Rentangan presentase diperoleh dengan cara mengurangi persentase 

tertinggi (100%) dengan persentase terendah (25%) yaitu : 100% - 

25%  = 75%. 

4. Menetapkan interval persentase. 

Interval persentase diperoleh dengan cara membagi rentangan 

persentase dengan jenjang kriteria yaitu = 75% : 5 = 15 %. 

5. Menetapkan jenjang kriteria. 

Dalam jenjang kriteria ini dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah (Ali ,dalam 

Ussurur 2009 : 68). 
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Tabel 3.6 Jenjang Kriteria 

No Interval Persentase Kriteria 
1 85,01% < 100% Sangat Tinggi 
2 69,01% < 85,00% Tinggi 
3 53,01% < 69,00% Sedang 
4 38,01% < 53,00% Rendah 
5 23,00% < 38,00% Sangat Rendah 

 

6. Persen perolehan skor yang didapat selanjutnya dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria diatas yang dikelompokkan dalam 5 kriteria, 

yaitu : sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. 

 

3.9. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian 

ini asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik dalam ekonometrika yaitu  

3.10.1 Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2007: 

91). Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem 

multikolinearitas pada model regresi tersebut. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut, 

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

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel tertentu. 
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b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

c. Multikolineritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Jika VIF lebih dari 10 maka terjadi 

multikolinieritas. 

3.10.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain.  Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain berbeda 

berarti ada gejala heteroskedastisitas.  Model regresi yang baik tidak terjadi 

adanya heteroskedastisitas, dan cara untuk mengetahuinya menggunakan 

Scatter plot.  Apabila titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka nol dan 

tidak membentuk pola tertentu maka model regresi bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3.10.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki  distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas didapat dari grafik normal probability 

plot.  Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 
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residualnya. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas 

(Ghozali,2007:112) : 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagoanal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.10.4   Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi  

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji 

ada tidaknya, dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 

2007:96) : 

Tabel 3.7  Autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 
 
Tidak ada autokorelasi positif 
 
Tidak ada korelasi negatif 
 
Tidak  ada korelasi negatif 
 
Tidak ada autokorelasi, positif 
atau negatif 

Tolak 
 
No desicion 
 
Tolak 
 
No decision 
 
Tdk ditolak 

0 < d < dl 
 
dl ≤ d ≤ du 
 
4 – dl < d < 4 
 
4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 
 
du < d < 4 - du 
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3.11 Analisis Jalur (Path Analysis) 

  Dalam  analisis jalur tidak digunakan istilah variabel bebas dan 

variabel tergantung, sebagai gantinya digunakan istilah variabel exogenous 

(penyebab) dan variabel endogenous (akibat). Diagram jalur memberikan 

secara eksplisit hubungan kausalitas antar variabel berdasar pada teori, 

didalam menggambarkan diagram jalur yang perlu diperhatikan arah anak 

panah berkepala satu merupakan hubungan regresi  dan anak panah 

berkepala dua adalah hubungan korelasi. Jika didalam model terdapat lebih 

dari satu variabel exogen, maka antar variabel exogen ini harus dihubungkan 

dengan anak panah berkepala dua (korelasi), (Ghozali, 2005: 161). 

  Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis 

jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

linier berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali 2007:174). 

Persamaan dalam model ini terdiri dari dua tahap, yaitu: 

1) Persamaan pertama: 

X3 = b1X1 + b2 X2 +e1   

Keterangan: 

X3 : Variabel intervening (Kepuasan konsumen) 

b1 : Koefisien Regresi  

X1 : Kualitas pelayanan  

X2 : Atribut produk 
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e1   : Variance variabel kepuasan konsumen yang tidak dijelaskan oleh 

kualitas pelayanan dan Atribut produk 

2) Persamaan kedua: 

Y   = b1X1+ b2 X2 +b3P+ e2  

Keterangan: 

Y : Loyalitas konsumen 

b1, b2 : Koefisien Regresi 

X1 : kualitas pelayanan  

X2 : Atribut produk 

e2 : Variance variabel loyalitas konsumen yang tidak dijelaskan oleh 

kualitas pelayanan, atribut produk, dan kepuasan konsumen. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 3.1  Model Analisis jalur  (Path Analisis).(Gozhali 2007: 182) 

Persamaan regresi : 

X3 = b1X1 + b2 X2 + e1  

Y = b1 X1 + b2 X2 + b3P + e2 

Atribut Produk 
(X2) 

Kepuasan 
Konsumen (X3) 

Loyalitas 
Konsumen(Y) 1e  

2e  
Kualitas 
Pelayanan (X1) 

P2 

P4 

P1

p3

P5 
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Total effect  

Total  effect Kualitas Pelayanan  = (p5)+(p1) (p3) 

Total effect  Atribut Produk  = (p4)+(p2)(p3) 

Total effect Kepuasan Konsumen  = (p3)              

3.12 Pengujian Hipotesis 

3.12.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan dengan menggunakan distribusi F. Uji simultan ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang 

terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen (Algifari, 2000:77). Caranya dengan menggunakan alat bantu SPSS 

dengan cara membandingkan antara nilai signifikan hitung dengan signifikan α 

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

Ha diterima, artinya variabel berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kurnia Futsal Stadium 

Kurnia Futsal Stadium di didirikan pada tanggal 9 juni 2008. Untuk 

memenuhi keinginan para penggemar futsal dengan  lapangan yang standar 

nasional untuk futsal. Tempat futsal yang beralamat di Jalan Pandanaran 

no.401 (Depan Terminal Boyolali) ini mempunyai fasilitas yang komplit 

seperti : luas lapangan yang berstandar nasional (25 x 15 meter), halaman 

parkir yang luas dan aman, kamar mandi atau tempat ganti pakaian, loker 

room, cafe kecil, mushola, tempat tunggu yang nyaman dan akses yang mudah 

untuk sampai ke tempat Kurnia Futsal Stadium karena berada persis di Depan 

Terminal Kota Boyolali.   

4.1.2 Karakteristik Penelitian 

Responden yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 120 

responden  di Kurnia Futsal Stadium Boyolali. Bagian hasil penelitian ini 

menyajikan tentang karakteristik responden penelitian, deskripsi data 

penelitian, analisis data penelitian dan pengujian hipotesis penelitian 

4.1.2.1 Karakteristik Responden Penelitian 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 120 responden 

klub futsal yang pernah memakai jasa persewaan lapangan futsal di Kurnia 
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Futsal Stadium, dapat diketahui gambaran tentang jenis kelamin dan usia 

responden yang dijadikan sampel. Secara pengelompokan usia responden 

disajikan pada  Tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Usia Responden 

No  Usia Responden Jumlah  % 
1. 41 – 50 5 4,2 
2. 31 – 40 10 8,3 
3. 21 – 30 78            65 
4. 10 – 20 27            22,5 
  120 100 

Sumber : Data penelitian yang  diolah, 2010 
Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

dalam penelitian ini berusia antara 21 sampai  30 tahun, sebanyak 65% 

responden dan yang paling terkecil berumur 41 sampai 50 tahun yaitu 

sebanyak 4,2%  responden. 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Jenis Kelamin 

No  Jenis kelamin Jumlah  % 
1. Laki-laki 120 100 
 Jumlah 120 100 

Sumber : Data penelitian yang  diolah, 2010 
Berdasarkan data pada tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa  

responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 120 responden (100%). 

 

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian 

4.2.1  Kualitas Pelayanan   

Gambaran kualitas pelayanan di Kurnia Futsal Stadium berdasarkan 

distribusi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 
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Tabel 4.3 Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas Pelayanan 
Interval skor Interval % Kriteria Frekuensi % 

38 < skor ≤ 45 84.01 – 100 Sangat setuju 5 4 
31 < skor ≤ 38 68.01 – 84.00 Setuju 38 32 
23 < skor ≤ 31 52.01 – 68.00 Netral 51 42 
16 < skor ≤ 23 36.01 – 52.00 Tidak Setuju 24 20 
9 < skor ≤ 16 20.00 – 36.00 Sangat Tidak Setuju 2 2 

Sumber : Data penelitian yang  diolah, 2010 
 

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa kualitas pelayanan Kurnia 

Futsal Stadium dalam kategori sangat tidak setuju sebesar 2 % dan 42% 

dalam netral. Distribusi jawaban diatas dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas 
Pelayanan 
Sumber: Data penelitian yang diolah, 2010 

Hasil penelitian deskripsi persentase untuk variabel kualitas 

pelayanan diperoleh persentase sebesar 77,22% (lampiran 2) yang terletak 

pada interval kedua yang masuk dalam variabel tinggi. Untuk lebih jelasnya 

berikut disajikan ke dalam rata-rata kualitas pelayanan tiap-tiap indikator: 
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Tabel 4.4 Rata-rata Persentase Kualitas Pelayanan 
No. Kualitas Pelayanan % skor Kriteria 

1 Tangibles 77 Tinggi 
2 Reliability  77 Tinggi 
3 Responsivenes 77,8 Tinggi 
4 Assurance 79 Tinggi 
5 Empati 77 Tinggi 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

4.2.2  Atribut Produk 

Gambaran Atribut Produk di Kurnia Futsal Stadium berdasarkan distribusi 

jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :  

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Atribut Produk 
Interval skor Interval % Kriteria Frekuensi % 

29 < skor ≤ 35 84.01 – 100 Sangat setuju 12 10 
24 < skor ≤ 29 68.01 – 84.00 Setuju 33 28 
28 < skor ≤ 24 52.01 – 68.00 Netral 43 36 
13 < skor ≤ 18 36.01 – 52.00 Tidak Setuju 26 22 
7 < skor ≤ 13 20.00 – 36.00 Sangat Tidak Setuju 6 5 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa atribut produk Kurnia Futsal 

Stadium  dalam kategori  sangat tidak setuju sebesar 5 % dan 36 % dalam 

kategori netral. 

Distribusi jawaban diatas dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut 
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 :  
Gambar 4.2. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Aribut Produk 
Sumber: Data penelitian yang diolah, 2010 

 

Hasil penelitian deskripsi persentase untuk variabel atribut produk 

diperoleh persentase sebesar 76,66% (lampiran 2) yang terletak pada interval 

kedua yang masuk dalam kriteria tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut 

disajikan ke dalam rata-rata atribut produk tiap-tiap indikator: 

Tabel 4.6 Rata-Rata Persentase Atribut Produk 
No. Atribut roduk % Skor Kriteria 

1 Harga  80 Tinggi 
2 Gaya dan Desain  77 Tinggi 
3 Penyampaian Jasa 78 Tinggi 
4 Sumber Daya Manusia 73 Tinggi 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

4.2.3 Kepuasan Konsumen 

 Gambaran kepuasan konsumen di Kurnia Futsal Stadium 

berdasarkan distribusi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.7 

berikut ini :  

 

28% 
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Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Kepuasan 
Konsumen 

Interval Skor Interval % Kriteria Frekuensi % 
25 < skor ≤ 30 84.01 – 100 Sangat Setuju 5 4 
20 < skor ≤ 25 68.01 – 84.00 Setuju 45 38 
16 < skor ≤ 20 52.01 – 68.00 Netral 39 33 
11 < skor ≤ 16 36.01 – 52.00 Tidak Setuju 26 22 
6 < skor ≤ 11 20.00 – 36.00 Sangat Tidak Setuju 5 4 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat bahwa kepuasan konsumen Kurnia 

Futsal Stadium dalam kategori sangat tidak setuju sebesar 4% dan dalam 

kategori setuju sebesar 38%.  

Distribusi jawaban diatas dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut 

 
Gambar 4.3. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Kepuasan 
Konsumen 
Sumber: Data penelitian yang diolah, 2010 

 

Hasil penelitian deskripsi persentase untuk variabel kepuasan 

konsumen diperoleh persentase sebesar 77,50% (lampiran 2) yang terletak 

38% 
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pada interval kedua yang masuk dalam variabel tinggi. Untuk lebih jelasnya 

berikut disajikan ke dalam rata-rata kepuasan konsumen  tiap-tiap indikator: 

Tabel 4.8 Rata-Rata Persentase Kepuasan Konsumen 
No. Kepuasan Konsumen % Skor Kriteria 

1 Konfirmasi Harapan  74,2 Tinggi 
2 Bersedia Rekomendasikan  75,3 Tinggi 
3 Minat beli ulang 80,1 Tinggi 
4 Ketidakpuasan konsumen 77,7 Tinggi 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

4.2.4 Loyalitas Konsumen 

Gambaran kepuasan konsumen di Kurnia Futsal Stadium berdasarkan 

distribusi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :  

Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Loyalitas Konsumen 
Interval Interval Kriteria Frekuensi % 

17 < skor ≤ 20 84.01 – 100 Sangat Setuju 9 8 
14 < skor ≤ 17 68.01 – 84.00 Setuju 43 36 
10 < skor ≤ 14 52.01 – 68.00 Netral 42 35 
7 < skor ≤ 10 36.01 – 52.00 Tidak Setuju 23 19 
4 < skor ≤ 7 20.00 – 36.00 Sangat Tidak Setuju 3 3 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa loyalitas konsumen Kurnia 

Futsal Stadium dalam kategori sangat tidak setuju sebesar 3% dan dalam 

kategori setuju sebesar 36%.  

Distribusi jawaban diatas dapat digambarkan dalam bentuk diagram 

sebagai berikut 
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Gambar 4.4. Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Loyalitas 
Konsumen 
Sumber: Data penelitian yang diolah, 2010 

 

Hasil penelitian deskripsi persentase untuk variabel loyalitas 

konsumen diperoleh persentase sebesar 76,90% (lampiran 2) yang terletak 

pada interval kedua yang masuk dalam variabel tinggi. Untuk lebih jelasnya 

berikut disajikan ke dalam rata-rata loyalitas konsumen  tiap-tiap indikator : 

Tabel 4.10 Rata-Rata Persentase Loyalitas Konsumen 
No. Loyalitas Konsumen % Skor Kriteria 

1 Tidak Beralih ke Tempat Lain  77,2 Tinggi 
2 Pembelian Yang Konsisten  76,6 Tinggi 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

 

4.3 Analisis Data Penelitian 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Apabila terjadi korelasi 

3% 
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antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinearitas pada model 

regresi tersebut. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance 

Inflation Facto (VIF). Jika VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas. 

Hasil pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1 

berikut ini: 

Tabel 4.11. Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

X1 .427 2.341

X2 .464 3.157

X3 .504 1.984
a. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diketahui bahwa nilai tolerance untuk 

dua variabel kurang dari 1 dan besarnya VIF tidak lebih dari 10 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 

bebas (independent). 

4.3.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain.  Jika varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain berbeda 

berarti ada gejala heteroskedastisitas.  Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik Flot antara nilai 

prediksi variabel terikat (Zpred) dengan residualnya (Sresia). Apabila tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada 
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sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi (bebas) heteroskedastisitas 

dalam data. 

 

Gambar 4.5. Grafik Scatterplot Pengujian Heteroskedastisitas 
Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

Terlihat pada grafik di atas, titik-titik tersebar di sekitar nol pada 

sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas 

atau bersifat homogen. 
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4.3.1.3 Uji Normalitas Data 

 

Gambar 4.6. Normal P-P Plot Pengujian Normalitas 
Sumber : Data penelitian yang diolah, 2010 

 

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa titik-titik pada gambar 

normal probability plot cenderung membentuk garis diagonal, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki 

distribusi normal. 

4.3.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada tidaknya, dalam 

penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan 

keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2007:96) : 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .755a .571 .560 .08858 2.153

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1   

b. Dependent Variable: Y    
 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa besarnya nilai Durbin-Watson 

(DW test) dalam penelitian ini adalah 2,153 karena besarnya nilai Durbin-Watson 

low (DWl) adalah 1,613 dan Durbin-Watson Up (DWu) adalah 1,751, maka 

diketahui bahwa Durbin-Watson (DWtest) lebih besar dari DWl dan DWu. Hal ini 

berarti bahwa tidak ada autokorelasi positif dalam penelitian ini. 

4.3.2 Analisis Jalur 

Analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh kemampuan 

kualitas pelayanan dan atribut produk terhadap loyalitas konsumen melalui 

variabel kepuasan konsumen. Dalam analisis ini menggunakan skema kerangka 

analisis sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.7 Skema Kerangka Analisis 

 

Kualitas 
Pelayanan (X1) 

Atribut Produk  
(X2) 

Kepuasan 
Konsumen (X3) 

Loyalitas 
Konsumen (Y) 

ε1 ε2 

p2

P5

P4 

p.1
p3
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Untuk menentukan P1  dan P2 dapat dilihat dari koefisien standardized 

hasil analisis regresi ganda dengan variabel bebas kualitas pelayanan (X1) dan 

nilai pelayanan (X2) terhadap Kepuasan konsumen (X3), sedangkan untuk 

menentukan P5, P4 dan P3 dapat dilihat dari koefisien standardized hasil analisi 

regresi dengan variabel bebas kualitas pelayanan (X1), kepercayaan anggota 

(X2) dan kepuasan angota (X3) terhadap  loyalitas anggota (Y). Untuk 

menentukan R12 antara variabel kualitas pelayanan dan kepercayaan anggota 

dapat dilihat di tabel korelasi (lampiran). Berdasarkan perhitungan diperoleh 

angka korelasi antara variabel kualitas pelayanan dan kepercayaan anggota 

sebesar. Untuk menafsir angka tersebut, digunakan variabel sebagai berikut: 

 0 –  0,25  : Korelasi lemah  

 0,25 – 0,5  : Korelasi cukup 

 > 0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 

 > 0,75 – 1  : Korelasi sangat kuat (Sarwono, 2007: 35) 

Korelasi sebesar mempunyai maksud hubungan antara variabel 

kualitas pelayanan dan atribut produk kuat dan searah (karena hasilnya positif). 

Searah artinya jika kualitas pelayanan tinggi maka atribut produk juga tinggi. 

Korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikansi 0.00 < 0,05. 

Jika angka signifikansi < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan dan 

sebaliknya. 
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4.3.2.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Atribut Produk terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Untuk menguji hipotesis dapat dilihat dari hasil regresi berganda 

khusunya bagian ANOVA berikut ini: 

Tabel 4.12 Analisis Regresi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Atribut 
Produk terhadap Kepuasan Konsumen 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.168 2 .584 57.576 .000a

Residual 1.187 117 .010   

Total 2.355 119    
a. Predictors: (Constant), X2, X1     
b. Dependent Variable: X3     

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa melalui uji F 

diperoleh F sebesar 57,576 dengan p value 0.000 < 0.05 yang berarti kualitas 

pelayanan dan atribut produk secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen 

4.3.2.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan, Atribut Produk dan  Kepuasan 

Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen 

Tabel 4.13 Analisis Regresi Pengaruh Kualitas Pelayanan, Atribut Produk,  
Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.210 3 .403 51.388 .000a

Residual .910 116 .008   

Total 2.120 119    

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1    

b. Dependent Variable: Y     
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa melalui uji F diperoleh F 

sebesar 51,388 dengan p value 0.000 < 0.05 yang berarti kualitas pelayanan, 

atribut produk dan kepuasan konsumen secara signifikan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen. 

4.3.3 Pengisian Koefisien Jalur 

4.3.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Anggota terhadap 

Kepuasan Anggota 

Tabel 4.14 Analisis Regresi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Atribut 
Produk terhadap Kepuasan Konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .156 .047  3.301 .001

X1 .476 .099 .442 4.817 .000

X2 .288 .082 .321 3.496 .001

a. Dependent Variable: X3     

 
Terlihat dari tabel 4.14 di atas diperoleh koefisien p1 untuk variabel 

kualitas pelayanan sebesar 0.442 dan untuk variabel atribut produk diperoleh 

p2 sebesar 0.321. Dari hasil analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0.496 (lampiran 3). Koefisien determinasi itu selanjutnya 

digunakan untuk menghitung nilai residual analisis regresi dengan formula 

residual (ε) = , perhitungan nilai residual sebagai berikut: 
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Dari perhitungan di atas, model hubungan kausal variabel exogenous 

terhadap variabel endogenus dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 ε1 

 
 

Gambar 4.8 Jalur hubungan Kausal Kualitas Pelayanan, Atribut Produk 

dengan Kepuasan Konsumen 

4.3.3.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan, Atribut Produk dan  Kepuasan 

Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .121 .043  2.791 .006

X1 .446 .095 .436 4.687 .000

X2 .207 .076 .243 2.723 .007

X3 .156 .081 .215 1.916 .048

a. Dependent Variabel: Y     
 

Terlihat dari tabel 4.15 di atas diperoleh koefisien p5 untuk variabel 

kualitas pelayanan sebesar 0.436, variabel atribut produk diperoleh p4 

sebesar 0.243 dan variabel kepuasan konsumen diperoleh p3 sebesar 0.215. 

Dari hasil analisis tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 

0.571 (lampiran 3). Koefisien determinasi itu selanjutnya digunakan untuk 

X1 

X2 

X3 

0.442

0.321

0.709
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menghitung nilai residual analisis regresi dengan formula residual (ε) = 

, perhitngan nilai residual sebagai berikut: 

 
        
       

Dari perhitungan di atas, model hubungan kausal variabel exogenous 

terhadap variabel endogenus dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Jalur hubungan Kausal Kualitas Pelayanan, Atribut Produk, 
Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Konsumen 

 
Berdasarkan kedua hasil analisis jalur di atas dapat digambarkan 

diagram jalur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Hasil Analisis Jalur 

Persamaan struktural untuk model di atas adalah:  

X2 

X1 

X3 Y 
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0.215

0.243 

0.654 
ε2 

Kualitas 
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0.654 

0.321 
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Atribut Produk 
(X2) 

Kepuasan 
Konsumen 
(X )

Loyalitas 
Konsumen (Y) 

0,243 

0.215 

0.436 

0.709 ε1
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X3 = 0.442 X1 + 0.321X2 + ε1 
Y   = 0.436 X1 + 0.243X2 + 0.215X3 + ε2 

4.3.4 Hasil Analisis Jalur 

4.3.4.1  Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Pada model analisis jalur penelitian ini akan menjelaskan pengaruh 

langsung dan tidak langsung variabel exogenous tehadap variabel endogenus.  

4.3.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan, Atribut Produk dan 

Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen 

• Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen 

Pengaruh langsung (0.436)  = 0,436            

Pengaruh tidak langsung  

(melalui kepuasan konsumen) 

P1P3 = (0.442) (0.215)  = 0,095 

Pengaruh total    = 0.531  

Jadi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen sebesar 

0,531 

• Pengaruh Atribut Produk terhadap Loyalitas Konsumen 

Pengaruh langsung (0.243)  =  0.243 

Pengaruh tidak langsung (melalui kepuasan konsumen) 

P2P3 = (0.321) (0.215)  =  0.069 

Pengaruh total    =  0.312 

Jadi pengaruh atribut produk terhadap loyalitas konsumen sebesar 

0,321 
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• Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

adalah pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur 

(P3) yaitu sebesar = 0.215  

• Pengaruh Variabel Residual terhadap Kepuasan Konsumen 

(ε1) = 0.709 
• Pengaruh Variabel Residual terhadap Loyalitas Konsumen 

(ε2) = 0.654 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas konsumen secara langsung sebesar 0,436  dan 

pengaruh tidak langsung melalui kepuasan konsumen sebagai variabel 

intervening sebesar (0,442)(0,215) yaitu 0.095 sedangkan total pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,436 + 

(0,442)(0,215) = 0,531. Pengaruh atribut produk terhadap loyalitas 

konsumen sebesar 0,243. Pengaruh tidak langsung melalui kepuasan 

konsumen sebagai variabel intervening sebesar (0,321)(0,215) = 0,069 dan 

pengaruh total atribut produk terhadap loyalitas konsumen sebesar 0,243 + 

(0,321)(0,215) = 0,312. Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen sebesar 0,215, sedangkan pengaruh variabel residual terhadap 

kepuasan konsumen (ε1) = 0.709 dan pengaruh variabel residual terhadap 

loyalitas konsumen sebesar (ε2) = 0.654. Berdasarkan hasil analisis jalur 

dapat diketahui pengaruh langsung dan tidak langsung sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung  

No Keterangan Direct 

(Y) 

Indirect (Y) Total (Y) Kriteria   kesimpulan

1. Kualitas Pelayanan 

Kepuasan Konsumen 

Loyalitas Konsumen 

0,436 (0,442)(0,215)=

0,095 

0,436+0,095=

0,531 

Total effect 

> indirect 

effect = 

intervening 

Kepuasan 

konsumen 

sebagai 

variabel 

intervening 

2. Atribut Produk 

Kepuasan Konsumen 

Loyalitas Konsumen 

 

0,243 (0,321)(0,215)=

0,069 

0,243+0,069=

0,312 

 

Hasil di atas menunjukkan : 

1. Kepuasan konsumen sebagai variabel intervening antara kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Kepuasan konsumen sebagai variabel intervening antara atribut produk 

terhadap loyalitas konsumen 

Kualitas Pelayanan                      Kepuasan Konsumen = 0,442 

Atribut Produk                            Kepuasan Konsumen = 0,321 

Kepuasan Konsumen                   Loyalitas Konsumen= 0,215 

Pengaruh Total kualitas pelayanan melalui kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas konsumen = 0,531 

Pengaruh total atribut produk melalui kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas konsumen = 0,312 

  Hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen sebagai 

variabel intervening karena jumlah nilai pengaruh total kualitas pelayanan 

(0,531) dan atribut produk (0,312) lebih besar daripada nilai jumlah 
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pengaruh langsung kualitas pelayanan (0,436), pengaruh tidak langsung 

(0,095) dan pengaruh langsung atribut produk (0,243), tidak langsung 

(0,069) 

4.3.5 Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan hasil analisis jalur yang telah dilakukan dan disajikan di 

atas, maka menunjukkan hasil sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan dan atribut produk memiliki pengaruh langsung 

yang positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen (sig < 

0,05). Koefisien jalur tersebut menandakan bahwa jika kualitas 

pelayanan dan atribut produk meningkat maka akan meningkatkan 

loyalitas konsumen. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama diterima. 

2. Kualitas pelayanan dan atribut produk memiliki pengaruh tidak 

langsung yang positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen 

dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening (sig < 

0,05). Hal ini memberikan informasi bahwa jika kualitas pelayanan 

dan atribut produk meningkat akan meningkatkan kepuasan 

konsumen dan selanjutnya dengan meningkatnya kepuasan 

konsumen maka akan meningkatkan loyalitas konsumen. Dari hasil 

analisa berarti hipotesis kedua diterima. 

3. Kepuasan konsumen memiliki pengaruh langsung yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen (sig < 0,05). Hal ini 
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memberikan informasi bahwa dengan meningkatnya kepuasan 

konsumen maka dengan sendirinya loyalitas juga akan meningkat.   

4.  

4.4  Pembahasan 

Pengetahuan mengenai apa yang pelanggan harapkan dan tingkat 

harapan mereka dari organisasi keolahragaan mengijinkan pemasar jasa untuk 

menentukan apakah jasa yang diterima merupakan sebuah tingkat kualitas yang 

dapat diterima (Robledo, dalam Seyed Reza Javadein, Amir Khanlari, Mehrdad 

Estiri ,2008 : 6). Organisasi keolahragaan memiliki sejumlah ciri khas yang 

membedakannya dari organisasi jasa lain. 1) Pengeluaran dalam kegiatan 

keolahragaan sangat fleksibel dan dapat dipandang sebagai bentuk kemewahan. 2) 

Pelanggan biasanya menggunakan organisasi olahraga dalam waktu luang atau 

istirahat mereka, dan 3) Sering dapat penanaman emosi dalam kegiatan organisasi 

olahraga, seperti mendukung tim olahraga, bergabung dalam sebuah klub, atau 

berenang untuk menjaga kesehatan. Faktor tersebut memberikan harapan yang 

lebih besar akan organisasi olahraga daripada kebanyakan penyelenggara lain 

(Robinson dalam, Seyed Reza Javadein, Amir Khanlari, Mehrdad Estiri 2008  : 6). 

Perkembangan futsal di Indonesia semakin pesat. Banyak dibangun sarana 

pendukung lapangan futsal. Di Boyolali sendiri tercatat ada 8 lapangan futsal yang 

disewakan, dengan adanya lapangan futsal sebanyak ini, maka manajemen Kurnia 

Futsal Stadium memberikan pelayanan maupun sarana yang lebih baik agar dapat 

memenangkan persaingan.  
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum 

kualitas pelayanan di Kurnia Futsal Stadium tergolong tinggi dengan nilai rata-

rata 77,22%. tingginya kualitas pelayanan Kurnia Futsal Stadium dapat dilihat 

dari kecepatan pelayanan, penampilan dan sikap empati petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada konsumen yang sudah baik, fasilitas gedung yang 

memadai untuk penggunaan latihan maupun pertandingan futsal karena telah 

berstandar nasional, sedangkan total pengaruh kualitas pelayanan melalui 

kepuasan konsumen sebagai variabel intervening terhadap loyalitas konsumen 

sebesar 53,1%. Selanjutnya untuk atribut produk, berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh gambaran bahwa atribut produk di Kurnia Futsal Stadium tergolong 

tinggi dengan nilai rata-rata 76,66%. Hal ini dapat dilihat harga yang bersaing 

dengan tempat futsal lainnya, desain dan gaya yang ditampilkan pengelola sangat 

baik, penyampaian jasa dan sumber daya manusia yang baik. Untuk pengaruh 

total atribut produk melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening 

terhadap loyalitas konsumen sebesar 31,2%. Kepuasan konsumen di Kurnia Futsal 

Stadium tergolong tinggi dengan nilai rata-rata 77,50%. Hal ini dapat dilihat dari 

kesesuaian antara harapan anggota dengan pelayanan yang diberikan oleh 

pengelola Kurnia Futsal Stadium, melakukan penggunaan ulang terhadap Kurnia 

Futsal Stadium, kesediaan konsumen untuk merekomendasikan pelayanan Kurnia 

Futsal Stadium kepada orang lain serta adanya kotak saran untuk konsumen yang 

merasa tidak puas akan kinerja manajemen Kurnia Futsal Stadium. Untuk 

pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen sebesar 21,5%. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa loyalitas konsumen di 
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Kurnia Futsal Stadium tergolong tinggi dengan nilai rata-rata 76,90%. Hal ini 

dapat dilihat dari tidak beralihnya beberapa tim futsal yang menggunakan jasa 

Kurnia Futsal Stadium dan mereka konsisten menggunakan jasa Kurnia Futsal 

Stadium dalam berlatih maupun bertanding. Kualitas pelayanan dan atribut 

produk dapat berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen maupun tidak 

langsung dengan melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening.  

Dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan 

atribut produk  maka kepuasan konsumen juga akan meningkat sehingga loyalitas 

akan terbentuk dengan sendirinya. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan antara 

lain : 

1. Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh langsung yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. Jika kualitas pelayanannya 

meningkat maka loyalitas konsumen juga akan meningkat. Besarnya 

pengaruh total kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen adalah 

53,1%. Kualitas pelayanan yang diberikan Kurnia Futsal Boyolali 

tergolong tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 77,22%, hal ini dikarenakan 

Kurnia Futsal Stadium mengutamakan bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan,dan empati yang baik dalam pelayanannya.  

2. Atribut produk mempunyai pengaruh langsung yang positif dan signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. Jika atribut produk meningkat maka loyalitas 

juga akan meningkat. Besarnya pengaruh total atribut produk terhadap 

loyalitas konsumen sebesar 31,2%. Atribut produk pada Kurnia Futsal 

Stadium tergolong tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 76,66% karena 

harga mampu bersaing dengan futsal lainnya, gaya dan desain yang 

menarik, penyampaian jasa dan sumber daya manusia yang baik.  

3. Kualitas pelayanan dan atribut produk memiliki pengaruh tidak langsung 

terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel 



90 

 

intervening. Hal ini membuktikan bahwa jika kualitas pelayanan dan 

atribut produk meningkat maka kepuasan juga akan meningkat sehingga 

dengan sendirinya loyalitas akan terbentuk.  

4. Untuk kepuasan konsumen juga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. Jika konsumen puas terhadap kinerja Kurnia 

Futsal Stadium maka konsumen juga akan loyal terhadap Kurnia Futsal 

Stadium. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Kurnia Futsal Stadium 

1. Kinerja manajemen Kurnia Futsal Stadium sudah baik , kualitas 

pelayanan maupun atribut produk sudah berstandar tinggi Namun 

untuk dapat Kurnia Futsal Stadium dikenal secara luas maka Kurnia 

Futsal Stadium hendaknya memberikan pelayanan dan sarana yang 

lebih baik lagi agar dapat memenangkan persaingan. 

2. Hendaknya manajemen Kurnia Futsal Stadium mau menanggapi 

keluhan konsumen. 

3. Kurnia Futsal Stadium setidaknya memperhatikan sarana penunjang 

seperti lahan parkir yang kerap menyulitkan konsumen dalam 

memarkirkan kendaraan. 
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4.  mengadakan turnamen setiap bulan atau per 6 bulan sehingga 

Kurnia Futsal Stadium dikenal di seluruh Kota Boyolali maupun luar 

Kota Boyolali. 

5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian ini dengan cara mengkaji atau menambah variabel lain 

seperti komitmen ataupun kepercayaan  yang mempengaruhi 

loyalitas konsumen.. 
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