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SARI 
 

Fahri Aji Apriasto, 2011. “Analisis Pengaruh Retailing Mix Dan Service Quality 
Terhadap Tingkat Kepuasan Konsumen Di Minimarket KITA Tegal”. Skripsi. 
Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
I. Drs. Wahyono, MM . Pembimbing II. Dr. Widiyanto, MM, M.BA  
 
 
Kata Kunci : Retailing Mix, Service Quality, Kepuasan Pelanggan 
 

Kepuasan konsumen akan terbentuk jika dapat memenuhi harapan-harapan 
dasar konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, 
diantaranya Retailing Mix dan Service Quality. Permasalahan dalam penelitian ini (1) 
Adakah pengaruh Retailing Mix dan Service Quality terhadap tingkat kepuasan 
konsumen Minimarket KITA Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh Retailing Mix  dalam penentuan tingkat kepuasan 
konsumen Minimarket KITA Tegal, Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
Service Quality dalam penentuan tingkat kepuasan konsumen Minimarket KITA 
Tegal dan Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Retailing Mix  dan Service 
Quality dalam penentuan tingkat kepuasan konsumen Minimarket KITA Tegal. 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja di Minimarket 
KITA Tegal. Sampel ditentukan dengan teknik accidental sampling dengan 
responden sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner (angket) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas),  analisis regresi 
linier sederhana, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi dengan 
menggunakan program SPSS 16. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 2,835+ 
0,063 X1 + 0,119 X2.  Ada pengaruh yang signifikan antara Retailing Mix dan 
Service Quality secara simultan terhadap tingkat kepuasan konsumen sebesar Fhitung = 
22,630. Secara parsial ada pengaruh Retailing Mix terhadap tingkat kepuasan 
konsumen yang signifikan sebesar t = 3,932, secara parsial ada pengaruh Service 
Quality terhadap tingkat kepuasan konsumen yang signifikan secara parsial sebesar   
t = 3,295 dan  Secara keseluruhan Retailing Mix dan Service Quality secara bersama-
sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, sebesar 0,304, hal ini berarti 30,4 
%, kepuasan konsumen Minimarket Kita Tegal dipengaruhi oleh variabel Retailing 
Mix dan Service Quality, sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang berada di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 
Retailing Mix dan Service Quality terhadap kepuasan konsumen Minimarket Kita 
Tegal secara parsial maupun simultan. Saran kepada pihak Minimarket KITA untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam memenuhi kebutuhan konsumen 
serta pelayanan lebih ditingkatkan agar konsumen merasa sangat puas. Sedangkan 
pada faktor dimana konsumen merasa puas, hendaknya Minimarket KITA dapat 
mempertahankan prestasinya dan lebih ditingkatkan lagi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

    Dewasa ini perhatian terhadap kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan 

pelanggan  semakin besar. Persaingan yang semakin ketat khususnya untuk bisnis 

ritel, dimana banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginaan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan ritel harus menempatkan 

orientasi kepuasan pelanggan  sebagai tujuan utama dan diyakini sebagai kunci 

utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan 

kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa dengan harga bersaing. 

Perubahan makro seperti krisis ekonomi membuktikan bahwa sektor riil yang 

meliputi sektor perdagangan dan jasa termasuk didalamnya bisnis ritel. Hal ini 

mengakibatkan banyak bermunculan bisnis di bidang ritel sehingga persaingan tidak 

bisa dihindari. Kepuasan pelanggan adalah faktor yang menentukan dalam strategi 

pemasaran perusahaan yang merupakan pertahanan paling baik untuk menghadapi 

persaingan yang ketat yang menyebabkan perusahaan harus menempatkan 

perusahaan pada kepuasaan konsumen sebagai tujuan utama, sehingga kini menjadi 

salah satu penentu suksesnya pemasaran. Kesetiaan konsumen agar tidak hilang, 

maka perlu mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam strategi bauran pemasaran 

eceran dan kualitas pelayanan sebagai analisis agar dapat berorientasi pada kepuasan 

konsumen. Kepuasan menurut Kotler (2004:36) adalah tingkat perasaan seseorang 

1 
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setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dia rasakan dengan harapannya. Namun, 

mereka yang merasa sangat puas tidak akan terlalu mudah untuk mengubah pilihan 

mereka karena kepuasan tinggi akan membuat emosional terikat terhadap produk 

tertentu (Kotler 2004). 

Dalam mencapai kepuasan konsumen, pelaku usaha ritel harus menerapkan 

konsep retailing mix secara konsisten. Jika tidak, konsumen tidak akan mendapatkan 

puas dan pindah ke tempat lain (Levy & Weitz, 1995).  

Strategi untuk memuaskan pelanggan adalah dengan meningkatkan kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan sangat penting untuk sebuah perusahaan dan itu 

merupakan faktor pertimbangan yang kuat untuk membuat kebijakan selanjutnya. 

Perkataan yang positif, dan kesetiaan pelanggan, Berden et. al (1983) dalam 

Woodside et. al (1989). Kualitas pelayanan juga mempengaruhi atau berhubungan 

dengan keputusan pelanggan untuk memilih, di lain kata kualitas pelayanan adalah 

sebuah pertimbangan apakah si pelanggan tetap setia atau berpaling memilih yang 

lain. Jika pelanggan merasa bahwa dia menerima pelayanan berkualitas, maka dia 

akan merasa puas, pelanggan lebih memilih perusahaan-perusahaan bonafit daripada 

perusahaan lainya. Pada akhirnya pelanggan akan membayar lebih untuk sebuah 

kualitas.  

Implikasi Further dari perilaku ini adalah penguatan hubungan atau koneksi 

antara konsumen dan perusahaan. Sebaliknya, jika layanan disampaikan dianggap 

kurang memuaskan atau rendah memuaskan, maka keputusan konsumen akan 

menjadi kurang baik seperti mengeluh, beralih ke perusahaan lain, pengeluaran 

kurang dan akhirnya melemahkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan 
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(Zeithaml et.al, 2001). Dalam Tjiptono (2000;235) menjelaskan  pelayanan yang 

baik dapat dijadikan sebagai modal untuk menarik menentukan  minat konsumen. 

Bagi perusahaan jasa tentu cukup sulit untuk mendapatkan standar pelayanan yang 

sama dimata konsumen. Hal ini menuntut kejelian pengelolaan SDM yang dimiliki 

agar kinerjanya optimium dalam memuaskan konsumen (Lupiyoadi, 2006:139). Oleh 

karena itu pelayanan yang baik dapat dijadikan modal untuk menarik minat 

konsumen karena kualitas pelayanan dapat menentukan kepuasan dan keinginan 

menggunakan lagi jasa tersebut (loyalitas konsumen). 

  Dewasa ini pasar swalayan semakin banyak dibuka di berbagai tempat baik di  

kota besar maupun di kota kecil. Khususnya di kota Tegal, Kehadiran pasar swalayan 

merupakan tuntutan perubahan gaya hidup masyarakat kota. Kondisi semacam ini 

mencerminkan suatu fenomena yang terjadi bahwa masyarakat menjadi  semakin 

kritis dalam memilih tempat pembelanjaan. Sifat kritis tersebut dicirikan antara lain 

masyarakat menginginkan barang selengkap mungkin, harga yang murah,produk 

yang berkualitas, pelayanan dan fasilitas yang memuaskan yang semuanya terdapat 

dalam satu toko yaitu pasar swalayan  

 Semakin meningkatnya kebutuhan  manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari yang didapatkan melalui kagiatan berbelanja di toko swalayan memiliki 

tujuan untuk mendapatkan kepuasan tersendiri atas aktivitas yang dilaksanakan 

konsumen. Hal-hal yang akan ditawarkan yang notabene bukan hanya dalam bentuk 

barang harus memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang bersifat positif 

dibandingkan dengan penawaran usaha ritel lainnya, maka pelanggan tetap setia. 

Dalam  mempertahankan pelanggan, perusahaan harus dapat memberikan kepuasan 
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yang maksimal dalam memuaskan pelanggannya. Adapun kepuasan pelanggan dapat 

terjadi apabila harapan benar-benar terwujud demikian pula sebaliknya, jika 

pelanggan merasa puas, maka mereka akan kembali membeli produk kita dan 

membicarakan hal tersebut kapada orang lain secara menguntungkan. Dalam  hal 

tersebut Minimarket KITA Tegal merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang 

ada di Kota Tegal. Letak Minimarket KITA sangatlah strategis yaitu di jalan 

Werkudoro yang merupakan salah satu jalur lalu lintas perbatasan sebalah timur 

antara wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.  

 Minimarket KITA merupakan salah satu usaha ritel yang menjual dan 

menyediakan berbagai macam jenis produk untuk ditawarkan mulai dari produk 

makanan, minuman, pakaian serta berbagai macam  produk  kebutuhan rumah tangga 

lainnya dan juga menyediakan produk mainan untuk anak- anak serta produk untuk 

remaja seperti produk kecantikan, parfum, serta aksesoris lainnya. Untuk beberapa 

jenis produk tertentu seperti makanan, minuman dan  produk rumah tangga, 

Minimarket KITA menentapkan strategi potongan harga (diskon) untuk setiap 

pembelian dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan menarik minat 

konsumen lebih banyak serta mempertahankan pelanggan tetapnya agar tidak lari ke 

tangan para competitor. Kepuasan yang dirasakan pelanggan merupakan suatu titik 

keberhasilan dari suatu perusahaan. Konsumen yang merasa puas dengan minimarket 

KITA akan terus melakukan pembelian.  

 Minimarket KITA bukanlah satu-satunya toko swalayan yang ada di Kota 

Tegal. Selain Minimarket KITA masih ada beberapa toko swalayan lainnya yang 

seperti ALfamart, Indomaret, Minimarket Mejasem, Toko Mitra, Marina toserba 
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ataupun pusat-pusat perbelanjaan lainnya yang lebih megah seperti Dedy Jaya Plasa, 

RITA Mall dan Pasifik Mall. Dalam kurun waktu 3 tahun terkhir ini, memang 

banyak bermunculan swalayan-swalayan baru di wilayah kota Tegal terutama 

Alfamart dan Indomaret serta Minimarket Mejasem yang letaknya cukup dekat 

dengan Minimarket KITA.  

 Peneliti melakukan penelitian di Minimarket KITA adalah karena peneliti 

merasa tertarik dengan keadaan yang ada dan terjadi di minimarket KITA. 

Berdasarkan pengamatan beserta pernyataan dari pihak perusahaan selama observasi, 

meskipun setiap harinya terlihat ramai dikunjungi para pengunjung namun 

kenyataanya dari data jumlah pengunjungnya tidak selalu naik tiap bulannya. 

Padahal selama ini Minimarket KITA telah menerapkan strategi yang khusus dalam 

bauran ecerannya. Secara umum startegi bauran eceran yang diterapkan di 

minimarket KITA jauh berbeda dengan swalayan-swalayan lainnya, seperti 

menyediakan keragaman produk yang lengkap dengan harga yang terjangkau, lokasi 

yang strategis dan melakukan promosi dengan mengadakan discount. Berdasarkan 

pengalaman berbelanja yang pernah dialami peneliti, peneliti menilai kalau tingkat 

customer service (layanan terhadap pelanggan) yang diterapkan di Minimarket KITA 

masih kurang komunikatif terhadap pelanggan jika dibandingkan dengan swalayan 

lainnya.Walaupun pelayanan yang diberikan Minimarket KITA kurang memuaskan 

terhadap konsumen namun konsumen masih tetap setia berbelanja di Minimarket 

KITA dan lebih ramai dibanding dengan pesaing-pesaing terdekatnya, ini 

dikarenakan memiliki fasilitas produk yang lengkap dan letak Minimarket yang 
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sangat strategis karena merupakan salah satu jalur lalu lintas perbatasan sebalah 

timur antara wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.  

 Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang melakukan pembelanjaan di 

Minimarket KITA Tegal seperti pada tabel berikut ini : 

      Tabel 1.1 Data Jumlah Pembeli Di MINIMARKET KITA TEGAL 

Tahun 2009 

No. Bulan Jumlah Pembeli (orang) 

1 Januari 8.070 

2 Februari 7.920 

3 Maret 7.380 

4 April 7.770 

5 Mei 7.530 

6 Juni 7.830 

7 Juli 7.620 

8 Agustus 8.160 

9 September 8.880 

10 Oktober 7.620 

11 November 7.560 

12 Desember 7.290 

 Jumlah 93.630 

  Sumber: Data Minimarket KITA TEGAL 

Pada tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada jumlah 

pembeli di Minimarket KITA tahun 2009. Selama tahun 2009 jumlah pengunjung 
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mengalami penurunan selama 7 bulan yaitu bulan Februari, Maret, Mei, Juli, 

Oktober, November dan Desember dan mengalami kenaikan selama 5 bulan yaitu 

bulan Januari, April, Juni, Agustus dan September. Dimana bulan Februari 

mengalami penurunan sebesar 150 pembeli, bulan maret sebesar 540 pembeli, bulan 

Mei sebesar 240 pembeli, bulan Juli sebesar 210 pembeli, bulan oktober sebesar 

1260 pembeli, bulan November sebesar 60 pembeli dan bulan Desember sebesar 270 

pembeli. Hal sebaliknya kenaikan jumlah pembeli terbesar terjadi pada bulan 

September yaitu sebesar 720 pembeli. Inilah yang harus dipikirkan oleh pihak 

Minimarket bahwa dalam 1 tahun mengalami penurunan. Disinilah peneliti merasa 

tertarik dengan keadaan yang ada dan terjadi di minimarket KITA. Padahal selama 

ini Minimarket KITA telah menerapkan strategi yang khusus dalam bauran 

ecerannya. Jika kondisi ini terus berlanjut akan berakibat pada penurunan jumlah 

laba yang akan diterima oleh Minimarket KITA. 

Penjelasan diatas penulis hanya mengetahui bahwa pihak Minimarket KITA 

telah melaksanakan strategi Retailing Mix tanpa mengetahui puas atau tidaknya 

konsumen terhadap hal-hal yang ditawarkan dan tidak pula mengetahui sejauh mana 

tingkat kepuasan konsumen terhadap strategi yang dilaksanakan tersebut. Dalam hal 

ini kepuasan bukan hanya milik para konsumen saja melainkan perusahaan juga ikut 

puas terhadap hal-hal yang ditawarkan. Masalah penelitian yang menjadi fokus 

peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana startegi Retailing mix yang meliputi 

tempat (lokasi), layanan dan atmosfer toko,keragaman produk (product assortmen), 

harga, promosi, dan Service Quality yang diterapkan Minimarket KITA. 
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 Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Retailing Mix dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Dampaknya terhadap Niat Perilaku di 

Hypermart BIP Bandung telah dilakukan Budiarto Subroto dan Fredy Tujuh Putra 

(2008) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pelanggan Hypermart BIP Bandung 

merasa puas terhadap kualitas pelayanan dan strategi Retailing Mix yang telah 

diterapkan Hypermart BIP Bandung yaitu lokasi yang strategis,produk yang 

berkualitas dan memiliki standar pelayanan yang tinggi dan juga memberikan 

kemudahan dalam pembayaran baik kartu kredit maupun ATM,sehingga pelanggan 

akan tetap setia berbelanja di Hypermart BIP Bandung. 

   Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian yang mengenai 

: “ANALISIS PENGARUH RETAILING MIX DAN SERVICE QUALITY 

TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN DI MINIMARKET KITA 

TEGAL”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diketahui bahwa masalah yang 

dihadapi oleh Minimarket KITA Tegal adalah terjadi fluktuasi jumlah pembeli pada 

tahun 2010. Penurunan jumlah pembeli paling besar terjadi pada bulan maret dan 

Oktober 2010. Usaha yang dilakukan pihak perusahaan untuk menarik calon pembeli 

adalah dengan melakukan strategi retailing mix dan service quality yang dapat 

mempengaruhi pembeli untuk berbelanja di Minimarket Kita. Selanjutnya 

mengupayakan strategi yang telah ditetaplan sebelumnya menjadi formulasi strategi 

baru yang diharapkan akan mendukung persentase peningkatan jumlah pembeli. 
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Sehubung dengan hal tersebut di atas dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh Retailing Mix dan Service Quality terhadap tingkat kepuasan 

konsumen Minimarket KITA Tegal? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Retailing Mix  dan Service Quality 

dalam penentuan tingkat kepuasan konsumen Minimarket KITA Tegal 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dalam 

mempertimbangkan dalam pelaksanaan strategi Retailing Mix dan 

Service Quality untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen. 

b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap strategi 

Retailing Mix dan Service Quality, sehingga perusahaan dapat 

menentukan langkah yang tepat dalam mempertahankan konsumen 

guna mempertahankan eksistensinya 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan bahwa tingkat kepuasan konsumen yang terbentuk 

merupakan hasil dari pelaksanaan strategi Retailing Mix,dan Service 

Quality yang optimal. 

b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu pelatihan berpikir 

secara ilmiah dengan menganalisa data dari obyek yang akan diteliti. 

c. Bagi para akademisi dan pembaca, diharapkan akan mendapatkan satu 

khasanah kepustakaan dan memberikan satu informasi dalam upaya 

pemenuhan harapan yang diinginkan, lebih kritis dan bijak dalam 

memilih tempat berbelanja. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Kepuasan Konsumen  

Tujuan bisnis adalah menciptakan kepuasan pelanggan pada para konsumen, 

karena dengan terciptanya kepuasan tersebut pelanggan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya adalah hubungan para pelanggan dan perusahaan menjadi harmonis, 

memberikan dasar untuk melakukan pembelian ulang, loyalitas pelanggan yang 

menguntungkan perusahaan. Secara umum  kepuasan/ ketidakpuasan pelanggan 

merupakan hasil dari adanya perbedaan antara harapan dengan kinerja yang 

dirasakan, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kinerja yang ada dalam suatu 

produk, sekurang-kurangnya harus sama dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen. Untuk dapat mengukur kepuasan pelanggan, kita harus mengetahui 

definisi secara konseptual, teoritis. Dalam kaitan itu, ada yang mendefinisikan 

kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan terhadap apa yang 

diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Harapan tersebut 

kemudian dibandingkan dengan persepsinya terhadap kinerja yang diterimanya 

dengan mengkonsumsi produk itu. Jika harapannya lebih rendah daripada kinerja 

produk, ia akan merasa tidak puas. Sebaliknya, jika harapannya sama dengan atau 

lebih tinggi daripada kinerja produk maka ia akan  merasa puas. 

Kepuasan pelanggan menurut Philip Kotler (2000: 36) adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan 

11 
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dengan harapannya. Pada umumnya harapan pelanggan merupakan pikiran/ 

keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya bila mereka mengkonsumsi suatu 

produk. Sedangkan kepuasan menurut Jhon dan Michael (1998, p.419) kepuasan 

pelanggan adalah sebagai keseluruhan sikap pelanggan terhadap barang/ jasa setelah 

mereka memiliki dan digunakan. Artinya kepuasan pelanggan adalah suatu tingkat 

dimana ada kesesuaian antara harapan pelanggan terhadap suatu produk dan prestasi 

atau penampilan  yang sebenarnya dari produk tersebut. Harapan terbentuk 

berdasarkan informasi konsumen yang diterima dari penjual, teman, keluarga, dan 

sebagainya. Ini merupakan suatu pengukuran yang penting yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mengetahui kebutuhan pelanggannya. 

Banyak  pakar  mendefinisikan  mengenai  kepuasan  pelanggan.  Wikie 

(1990)  dalam   Tjiptono  (1999)  mendefinisikan  kepuasan  atau  ketidakpuasan 

pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

pelanggan  suatu  produk  atau  jasa.  Kepuasan  pelanggan  merupakan evaluasi 

purnabeli dimana  alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui 

harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul  apabila  hasil tidak memenuhi 

harapan (Engel, 1990). 

Dari  berbagai  definisi  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada 

dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang dirasakan. Penilaian kepuasan pelanggan mempunyai tiga 

bentuk yang berbeda, yaitu: 

- Positive disconfirmation, dimana kinerja lebih baik dari harapan 

- Simple confirmation, dimana kinerja sama dengan harapan 
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- Negative disconfirmation, dimana kinerja lebih buruk dari 

harapan. 

Menurut Fandy Tjiptono (2004) ada 2 model kepuasan pelanggan yaitu: 

1.  Model Kognitif 

Penilaian pelanggan berdasarkan pada perbedaan antara suatu 

kumpulan dari kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk individu dan 

persepsinya tentang kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Dengan kata lain 

penilaian berdasarkan perbedaan yang ideal dengan yang aktual. 

Apabila  yang ideal  sama  dengan persepsinya  maka  pelanggan 

akan puas, sebaliknya apabila perbedaan antara yang ideal dan yang aktual 

semakin besar  maka  konsumen semakin tidak puas. 

Berdasarkan model  ini  maka kepuasan pelanggan dapat dicapai 

dengan 2 cara yang utama, yaitu : 

a. Mengubah penawaran perusahaan sehingga sesuai dengan yang ideal. 

b. Meyakinkan pelanggan bahwa yang ideal tidak sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya. 

2.  Model Afektif 

Model  Afektif  mengatakan  bahwa  penilaian  pelanggan  individual 

terhadap suatu  produk tidak semata-mata berdasarkan perhitungan regional 

saja tetapi juga  berdasarkan pada tingkat aspirasi, perilaku belajar (learning 

behavior),  emosi  perasaan  spesifik  (kepuasan,  keengganan),  suasana  hati 

(mood) dan lain-lain. 
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Menurut Tjiptono (2004) terdapat enam konsep inti untuk 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 pelanggan 

terhadap produk atau jasa perusahaan yang bersangkutan. Kedua, menilai dan 

membandingkannya dengan tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan 

terhadap produk atau jasa para pesaing. 

2. Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Berbagai penelitian memilah-milah kepuasan pelanggan ke dalam 

komponen-komponennya. Umumnya, proses semacam ini terdiri atas empat 

langkah. Pertama, mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan 

pelanggan. Kedua, pelanggan menilai produk atau jasa perusahaan 

berdasarkan item-item spesifik, seperti kecepatan layanan, fasilitas layanan, 

atau keramahan staf layanan pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan menilai 

produk atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama, dan 

keempat, meminta para pelanggan untuk menentukan dimensi-dimensi yang 

menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan 

keseluruhan. 
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3. Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectations) 

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun 

disimpulkan berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual perusahaan pada sejumlah atribut atau 

dimensi penting. 

4. Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan 

menanyakan apakah pelanggan akan menggunakan jasa perusahaan lagi. 

5. Kesediaan untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Kepuasan pelanggan diukur dengan sejauh mana kesediaan pelanggan 

untuk merekomendasikan produk kepada teman atau keluarga. 

6. Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissactifaction) 

   Beberapa macam aspek yang sering ditelaah guna mengetahui 

ketidakpuasan pelanggan, meliputi komplain, retur atau pengembalian 

produk, biaya garansi, product recall (penarikan kembali dari pasar), gethok 

tular negatif dan defections (konsumen yang beralih ke pesaing). 

Produk   dan   jasa   yang   berkualitas   mempunyai   peranan   penting  untuk 

membentuk   kepuasan  pelanggan  (Kotler  dan  Armstrong,  1996).  Maka, 

semakin  berkualitas  produk  dan  layanan  yang  diberikan,  kepuasan  yang 

dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. 
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2.2 Retailing Mix 

Menurut Ma’ruf (2005:113) mengatakan bahwa Retailing Mix adalah 

kombinasi dari faktor-faktor eceran yang di gunakan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Definisi  retailing 

mix terdiri dari karagaman produk, layanan dan atmosfer toko, harga, promosi serta 

tempat/ lokasi. 

2.2.1 Keragaman Produk  

 Definisi produk menurut Kotler (2000:12), adalah segala sesuatu yang 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sedangkan Ma’aruf 

(2005:144), menyatakan bahwa keragaman produk pengecer harus sesuai dengan 

harapan belanja dari pasar sasarannya. Pengecer tersebut harus memutuskan 

keleluasa dan kedalaman keragaman produk. Keragaman produk terdiri dari dua hal 

yaitu : 

a. Wide/ lebar, yaitu banyaknya variasi produk yang dijual: 

1) Lebar: banyak ragam kategori produk 

2) Sempit: sedikit ragam produk 

b. Deep/ dalam, yaitu banyaknya item pilihan dalam masing-masing kategori 

produk: 

1) Dalam: banyak pilihan (warna, ukuran, bahan, dll) dalam setiap kategori 

2) Dangkal: sedikit pilihan dalam setiap kategori produk. 
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Ritel mengatur arah barang dagangan dengan langkah-langkah: 

a. Melakukan analisis pasar dan segmentasi. Analisis pasar dilakukan dengan 

meneliti pasar, konsumen, dan pesaing.  

b. Menentukan target pasar. 

c. Menetapkan tujuan dan memutuskan, berdasarkan tren secara umum dalam 

pasar, kelompok barang dagangan man yang patut mendapat perhatian lebih. 

d. Rencana keragaman barang (assortment plan), merupakan aktivitas untuk 

melakukan perencanaan terhadap kategori barang dagangan dan bauran 

margin. Kategori barang dagangan (merchandise category) adalah kelompok 

barang dalam persepsi konsumen yang saling berhubungan dan/ atau 

pemakaiannya dapat saling menggantikan. Bauran margin (margin mix) adalah 

komposisi margin yang terbaik yang ditentukan berdasarkan peranan dari 

masing-masing kategori barang (category role). 

e. Penjualan dan rencana barang dagangan umum. 

f. Perencanaan pembelian dan sumber. 

g. Logistic. 

h. Penjualan dan analisis barang dagangan umum. 

Menurut Utami (2006:166), setelah mengimplementasikan semua langkah di 

atas dalam melakukan evaluasi barang dagangan, ritel dapat melakukan beberapa 

pilihan berikut:  

1. Variasi  

Variasi adalah sejumlah kategori barang-barang yang berbeda di dalam toko 

atau departemen. Toko dengan banyak jenis barang dagangan dapat dikatakan 
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mempunyai keleluasaan bagus. Istilah jenis (variety) dan keleluasaan (breadth) 

sering digunakan (saling menggantikan) untuk menunjukkan keluasan barang 

dagangan.  

2. Keberagaman  

Kebergaman (assortment) merupakan sejumlah SKU dalam kategori. Toko 

dengna keberagaman yang luas (large assortmen) dapat dikatakan mempunyai 

kedalaman (depth) yang baik-keberagaman dan kedalaman juga dapat 

digunakan untuk menunjukkan kedalaman barang dagangan. 

3. Ketersediaan produk 

Ketersediaan produk (product availability) dapat didefinisikan sebagai 

presentase permintaan untuk beberapa SKU yang memuaskan. 

 

2.2.2 Layanan dan atmosfer toko 

a. Layanan 

 Definini pelayanan menurut Kotler (2001), adalah tindakan atau unjuk kerja 

yang ditwarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Salah satu factor yang 

menentukan tingkat keberhasilan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam 

memberikan kualitas pelayanan jasa kepada konsumen untuk mencapai kepuasan. 

 Prinsip roda ritel yang dikemukakan oleh Kotler (1997), (dalam Ma’aruf 

2005:221), menjelaskan bahwa suatu bisnis ritel yang bermula dari sebuah gearia 

kecil ketika tumbuh berkembang akan menjadi gerai besar dengan kualitas baik 
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sehingga membutuhkan staf seperti pramuniaga untuk memberikan nilai 

tambahberupa pelayanan. 

 Pengecer dapat memposisikan diri dalam menawarkan salah satu dari empat 

tingkat layanan: 

1) Swalayan (self-service) : Swalayan adalah landasan semua usaha diskon. 

Banyak pelanggan bersedia melakukan proses menemukan-membandingkan-

memilih sendiri guna menghemat uang. 

2) Swa-pilih (self-selection): pelanggan mencari barangnya sendiri, walaupun 

mereka dapat meminta bantuan. 

3) Layanan terbatas (limited-service): Pengecer ini menjual banyak barang 

belanja, dan pelanggan memerlukan lebih banyak informasi dan bantuan. Toko-

toko tersebut juga menawarkan layanan(seperti kredit dan hak mengembalikan 

barang).  

4) Layanan lengkap (full-service): wiraniaga siap membantu dalam setiap tahap 

proses menemukan-membandingkan-memilih tersebut. (Philip Kotler, 

2005:215). 

 Menurut Kotler (2005:223), pengecer juga harus memutuskan bauran layanan 

untuk ditawarkan kepada pelanggan, antara lain: 

1. Layanan pra pembeli mencakup penerimaan telepon dan pesanan pos, iklan, 

pajangan etalase dan interior, kamar pas, jam buka toko, peragaan busana, 

tukar tambah. 



20 
 

2. Layanan purna pembelian mencakup pengiriman dan penyerahan 

pembungkusan hadiah, penyesuaian dan pengmbalian barang, pengubahan 

dan penyesuaian, pemasangan, pengukiran 

3. Layanan tambahan mencakup informasi umum, pencairan cek, tempat parkir, 

restoran, perbaikan, pendekorasian interior, kredit, kamar belakang, layanan 

penjagaan bayi. 

 

b. Atmosfer Toko 

 Suasana atau atmosfer dalam gerai merupakan salah satu dari berbagai unsur 

dalam retail marketing mix. Menurut Ma’ruf  (2005:206-207), atmosfer dalam gerai 

berperan penting memikat pembeli, membuat nyaman mereka dalam memilih barang 

belanja dan mengingatkan mereka produk apa yang perlu dimiliki untuk keperluan 

pribadi maupun untuk keperluan rumah. Atmosfer dapat tercipta melalui aspek-aspek 

berikut ini : 

a. Visual, yang berkaitan dengan pandangan: warna, brightness (terang tidaknya), 

ukuran, bentuk. 

b. Tactile, yang berkaitan dengan sentuhan tangan atau kulit: softness, 

smoothness, temperature. 

c. Olfactory, yang berkaitan dengan bebauan/aroma: scent, freshness. 

d. Aural, yang berkaitan dengan suara: volume, pitch, tempo  

 Selain itu menurut C. Widya utami (2006: 239-241) dalam bukunya 

Manajemen Ritel (Strategi dan Implementasi Ritel Modern), bahwa penciptaan 

suasana (atmospherics) berarti desain lingkungan melalui komunikasi visual, 
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pencahayaan, warna, musik, wangi-wangian untuk merancang respon emosional dan 

persepsi pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. 

Penciptaan suasana dapat dilakukan melalui berikut ini: 

a. Komunikasi visual 

Komunikasi visual terdiri atas grafik, papan tanda, efek panggung, baik di 

toko dan jendela toko membantu meningkatkan penjualan dengan 

memberikan informasi tentang produk dan menyarankan pembeli barang. 

b. Pencahayaan 

Pencahayaan toko bukan merupakan hal yang sederhana. Pencahayaan 

digunakan untuk memberikan sorotan (highlight) pada barang dagangan. 

Pencahayaan toko yang baik akan mempengaruhi keinginan pelanggan untuk 

berbelanja. 

c. Warna 

Penggunaan warna yang kreatif bisa meningkatkan kesan ritel dan membantu 

menciptakan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa warna-warna 

hangat (merah dan kuning) menghasilkan efek psikologis dan fisiologis yang 

berlawanan dari warna-warna dingin (biru dan hijau), yang berlawanan pada 

spektrum warna. Warna hijau dan biru adalah warna tenang, damai, dan 

menyenangkan.  

d.  Musik  

Banyak keputusan membeli yang didasarkan pada emosi konsumen (C. 

Widya Utami, 2006: 239-241). 
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2.2.3 Keputusan harga 

  Definisi harga menurut Kotler (2000:126) adalah jumlah uang yang paling 

kursial dan sulit diantara unsur-unsur dalam bauran pemasaran ritel ( produk, 

promosi, atmosfer dalam gerai, layanan, harga). Menurut Ma’ruf (2005: 155), harga 

adalah satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran pemasaran eceran tersebut 

yang akan mendatangkan laba bagi peritel. Sedangkan unsur lainnya menghabiskan 

biaya 

 Dalam pasar ritel sekarang, terdapat dua strategi penetapan harga menurut 

Utami (2006:200) adalah: 

1) Penetapan harga rendah tiap hari (everyday low pricing-EDLP) yang 

menekankan kontinuitas harga ritel pada level antara harga nonobral regular 

dan harga obral diskon besar pesaing ritel (tidak selalu murah). 

2) Penetapan harga tinggi atau rendah (high/low pricing-HLP), diman peritel 

menawarkan harga yang kadang-kadang di atas EDLP pesaing, dengan 

memakai iklan untuk mempromosikan obral dalam frekuensi yang cukup 

tinggi. 

 Terdapat lima aktivitas yang dapat mendukung dibangunnya reputasi harga 

bagi sebuah ritel menurut Utami (2006:203), yaitu: 

a. Mengubah harga pada rak pajang setiap hari (everyday shelf price) 

b. Komunikasi harga (price communication) 

c. Harga promosi (promotional price) 

d. Harga per unit (per unit price) 

e. Pemahaman pelanggan terhadap nilai item harga (know-value item price)  
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2.2.4 keputusan Promosi 

Definisi promosi menurut Kotler (2000:127), adalah kegiatan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan produknya pada pasar sasaran.Bisnis ritel berkenaan 

dengan pemasaran produk yang dibutuhkan perorangan dan rumah tangga. 

Pembahasan mengenai orang banyak berarti berbicara tentang pikiran dan emosi 

mereka. Dengan demikian, kualitas perusahaan eceran secara umum berpengaruh 

pada konsumen. 

Pengecer menggunakan berbagai macam alat promosi untuk menghasilkan 

lalu lintas pengunjung atau pembelian. Menurut Ma’aruf (2005:183) program 

promosi yang lengkap disebut bauran promosi (promotion mix) yang terdiri atas 

iklan, promosi penjualan, public relation, dan personal selling. 

Salah satunya dengan adanya sales promotion, adalah program promosi 

peritel dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk meningkatkan 

penjualan atau dalam rangka memepertahankan minat pelanggan untuk tetap 

berbelanja. Selain itu sales promotion juga dimaksudkan untuk memperkenalkan 

produk baru atau suatu gerai baru. 

Jenis-jenis sales promotion: 

a) Poin of purchase 

Display di counter, lantai, atau jendela display yang memungkinkan para 

peritel mengingatkan para pelanggan menstimuli belanja impulsife. 

Kadangkala display disiapkan oleh pemasok atau produsen. 
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b) Kontes 

Para pelanggan berkompetisi untuk memperebutkan hadiah yang  disediakan 

dengan cara memenangkan permainan. 

c) Kupon 

Peritel mengiklankan diskon khusus bagi para pembeli yang memanfaatkan 

kupon yang diiklankan, biasanya di Koran atau di keranjang belanja. 

d) Program pelanggan setia 

Para pelanggan diberi poin atau diskon berdasarkan banyaknya barang belanja 

mereka. 

e) Hadiah langsung 

Mirip dengan program diatas berupa poin, yaitu jumlah belanja menjadi faktor 

untuk memperoleh hadiah, bedanya hadiah diberikan langsung tanpa 

menunggu jumlah poin tertentu. 

f) Contoh (sample) 

Adalah contoh produk yang diberikan secara cuma-cuma yang tujuannya 

adalah memberikan gambaran baik dalam manfaat, rupa, ataupun bau dari 

produk yang dipromosikan. 

g) Demonstrasi 

Memberi peragaan langsung mengenai keunggulan suatu produk. 

h) Hadiah untuk rujukan 

Hadiah yang diberikan pada pelanggan jika ia membawa calon pelanggan baru, 

ini menggunakan member club. 
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i) Sovenir 

Barang-barang souvenir dapat menjadi alat sales promotion yang menunjukkan 

nama logo peritel. 

j) Acara-acara khusus 

Dibuat untuk lebih memperkenalkan gerai baru atau peluncuran produk 

tertentu (Ma’aruf, 2005:188) 

 Selain iklan dan sales promotion ada bauran promosi yang digunakan oleh 

peritel dalam mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat yaitu publisitas. 

Utami (2006:215), menyatakan publisitas adalah komunikasi yang membangun citra 

positif bagi para ritel di mata public. Public bagi para ritel adalah pemegang saham, 

pelanggan, pemerintah, masyarakat luas,media massa, para opinion leader khususnya 

tokoh masyarakat baik yang berskala nasional maupun skala local, para karyawan 

serta para pemasok. 

 

2.2.5 Keputusan tempat (lokasi) 

 Ma’aruf (2005:124) bahwa lokasi adalah faktor yang sangat penting dalam 

bauran pemasaran ritel (retail marketing mix), pada lokasi yang tepat, sebuah gerai 

akan lebih sukses disbanding gerai lainnya yang berlokasi kurang strategis, meskipun 

sama-sama menjual produk yang sama, pramuniaga yang sama banyak dan 

terampilnya, dan sama-sama punya setting atau ambience yang bagus. 

 Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam letak atau tempat gerai 

yang akan dibuka atau didirikan menurut Ma’ruf, (2005:132) yaitu : 
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1) Lalu lintas pejalan kaki, berapa jumlah pria dan jumlah wanita yang melintas, 

berapa jumlah orang yang melintas pada pahi, siang, sore, dan malam atau 

menurut jam, berapa proporsi orang yang berkunjung dari total yang melintas. 

2) Lalu lintas kendaraan 

Informasi tentang jumlah dan karakteristik mobil-mobil/ kendaraan yang 

melintas, faktor lebar jalan, kondisi jalan, dan kemacetan akan menjadi nilai 

kurang bagi pelanggan itu menjadi perhatian penting bagi seorang pemasar. 

3) Fasilitas parkir 

Untuk kota-kota besar, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas 

parkir yang memadai dapat menjadi pilihan yang lebih baik bagi peritel 

dibandingkan dengan pertokoan dan pusat belanja yang fasilitasnya tidak 

memadai. 

4) Transportasi umum 

Transportasi umum yang banyak melintas di depan pusat perbelanjaan akan 

memberi daya tarik yang lebih tinggi karena membantu konsumen dengan 

mudah langsung masuk ke area perbelanjaan 

5) Komposisi toko 

Seorang peritel hendaknya jika ingin membuka toko harus mempelajari lebih 

dulu toko-toko apa saja yang ada disekitarnya, karena toko yang saling 

melengkapi akan menimbulkan sinergi. 
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6) Letak berdirinya gerai 

 Letak berdirinya gerai sering kali dikaitkan dengan visibility ( keterlihatan), 

yaitu mudah terlihatnya toko dan plang namanya oleh pejalan kaki dan 

pengendara mobil yang melintas di jalan. 

7) Penilaian keseluruhan 

Penilaian keseluruhan atau overall rating perlu dilakukan berdasarkan faktor-

faktor agar dapat menentukan pilihan lokasi yang tepat. 

 

2.3 Gerai dan Peritel 

 Peritel atau pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara 

eceran kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Peritel perorangan atau peritel 

kecil memiliki jumlah gerai yang bervariasi, mulai dari satu gerai hingga beberapa 

gerai. Gerai dalam segala bentuknya berfungsi sebagai tempatpembelian barang dan 

jasa, yaitu dalam arti konsumen datang ke gerai untuk melakukan transaksi 

berbelanja dan membawa pulang barang atau menikmati jasa. Gerai-gerai dari peritel 

kecil terdiri atas dua macam, yaitu gerai modern dan tradisional.  

 Peritel besar adalah peritel berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan 

perdagangan ritel dalam skala besar, baik dalam arti gerai besar dan sekaligus gerai 

kecil. Perusahaan perdagangna ritel besar dapat memiliki format bervariasi dari yang 

terbesar (perkulakan) hingga yang terkecil atau minimarket (Hendri Ma’ruf, 

2005:71). 
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1. Gerai tradisional 

 Adalah gerai yang telah lama beroperasi di negeri ini berupa : warung, toko, 

dan pasar. Warung biasanya berupa bangunan sederhana yang permanent (tembok 

penuh), semi permanent (tembok dengna tinggi 1 meter disanbung papan sebagai 

dinding), atau seutuhnya dengan dinding kayu. Menurut penelitian AC Nilsen, 

selama 10 tahun sampai 2002, telah tumbuh 1 juta warung yang kebanyakan di luar 

kota dengan omzet rata-rata Rp. 100.000,00 per hari. 

2. Gerai modern  

Adalah gerai yang mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta, arti modern 

disini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan di 

bagian yang sama yang dapat dilihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan 

alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga professional. 

 Modernisasi bertambah meluas pada dasawarsa 1970-an. Supermarket mulai 

diperkenalkan pada dasawarsa ini, konsep one stop shopping mulai dikenal pada 

dasawarsa 1980-an yang kemudian menjadi popular awal 1990-an. Istilah pusat 

belanja mulai popular digunakan untuk mengganti one stop shopping. Banyak orang 

mulai beralih ke gerai modern seperti pusat belanja ini untuk berbelanja. Macam-

macam gerai modern diantaranya: 

a) Minimarket terjadi pertumbuhan sebanyak 1800 buah selama 10 tahun        

sampai 2002. Luas ruangnya adalah antara 50 m 2  sampai 200 m 2 . 

b) Convenience store : gerai ini mirip minimarket dalam hal produk yang dijual, 

tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan, serta lokasi. 

Convenience store ada yang dengan luas ruangan antar 200 m 2  hingga 450 m
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2  dan berlokasi di tempat yang strategis, dengan harga yang lebih mahal dari 

harga minimarket. 

c) Special store: merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga 

konsumen tidak perlu pindah ke toko lain untuk membeli sesuatu harga yang 

dikehendaki karena memiliki harga yang bervariasi dari yang terjangkau 

hingga yang mahal. 

d) Factory outlet 

e) Distro 

f) Supermarket: mempunyai luas 300-1100 m 2  yang kecil sedangkan yang besar 

1100-2300 m 2  

g) Perkulakan atau gudang rabat 

h) Super store: adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih lengkap 

dan luas yang lebih besar dari supermarket 

i) Hipermarket: luas ruangan di atas 5000 m 2  

j) Pusat belanja yang terdiri dua macam yaitu mall dan trade center (Philip 

kotler, 1997:337-339) 

Dalam hal ini Kotler (1997) menyebut pasar swalayan sebagai sebuah toko 

swalayan yang menganut operasi swalayan, volume barang tinggi, laba rendah dan 

biaya rendah. Untuk meningkatkan volume penjualannya pasar swalayan menjual 

barang bermacam-macam dan dalam jumlah yang besar, pada umumnya 12.000 

jenis. Disamping itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitasnya seperti lokasi yang 

mahal, tempat parkir yang luas, arsitektur dan dekorasi yang dirancang lebih cermat, 
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jam-jam buka toko lebih lama, dan berbagai pelayanan yang lebih luas, seperti 

penggunaan pengatur suhu udara, dan permainan untung-untungan. 

 

2.4  Service Quality /Kualitas Layanan 

Kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,  

manusia,  proses  dan  lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan 

(Tjiptono, 2004). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi   harapan  konsumen  (Tjiptono,  2004). 

Zeithaml  (1988)  menyatakan  bahwa  kualitas  pelayanan  didefinisikan  sebagai 

penilaian  pelanggan  atas  keunggulan  atau  keistimewaan  suatu  produk  atau 

layanan  secara  menyeluruh.  Kualitas  pelayanan  dapat  diketahui  dengan  cara 

membandingkan persepsi para  konsumen atas pelayanan yang diterima dengan 

pelayanan  yang  sesungguhnya   konsumen   harapkan   terhadap   atribut-atribut 

pelayanan suatu perusahaan (Parasuraman et. al, 1988). 

Wilson (1982) dalam Tjiptono (2005)  menyatakan bahwa terdapat 4 

karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang. Keempat 

karakteristik tersebut meliputi: 

a. Tidak tampak (intangibility) 

Jasa bersifat intangibility, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba atau 

didengar  sebelum dibeli. Konsep intangibility ini sendiri meliputi dua 

pengertian (Enis dan Cox, 1988). Kedua pengertian tersebut adalah 

1. Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 
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2. Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan atau 

dipahami secara rohaniah. 

b. Tidak terpisahkan 

Suatu jasa tidak dapat dipisahkan dari sumber pmberinya. Pemberian jasa 

membuthkan kehadiran pemberi jasa, baik berupa alat atau manusia. Jadi 

produksi dan konsumsi terjadi bersama-sama dengan pemberian jasa. 

c. Bervariasi  

Jasa  bersifat  sangat  variabel  karena  merupakan  non  standardized output,  

artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis bergantung pada siapa, 

kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

d. Tidak tahan lama  

Jasa merupakan komoditas yang yang tidak tahan lama dan tidak dapat   

disimpan.  Ketidaktahanlamaan  jasa  tersebut  tidak  akan  menjadi 

masalah jika permintaannya konstan. Tetapi kenyataanya, permintaan 

konsumen akan jasa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor musiman. 

Dari  keempat  karakteristik  utama  jasa  diatas,  dapat  disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Kualitas pelayanan lebih sulit dievaluasi dibandingkan dengan kualitas 

produk, sehingga kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi  kualitas 

pelayanan menjadi lebih kompleks. 

b. Konsumen tidak hanya semata-mata mengevaluasi kualitas pelayanan 

berdasarkan hasil akhir, melainkan juga mempertimbangkan proses 

pelayanannya. 
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c. Persepsi kualitas  pelayanan  timbul  dari  seberapa  jauh  pemberi  jasa 

memberi pelayanan seperti yang diharapkan konsumen. 

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan menggunakan lima dimensi. Kelima 

dimensi tersebut menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman dalam Tjiptono (2004) 

adalah 

a. Bukti langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana 

komunikasi. 

b. Keandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

c. Daya tanggap yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap. 

d. Jaminan, mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan. 

e. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 

Kualitas pelayanan yang baik sering dikatakan sebagai salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan suatu bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Dabholkar, 

et. al. (2000) dalam Tjiptono (2005) menyatakan bahwa kualitas jasa mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Maka, suatu perusahaan dituntut 

untuk memaksimalkan kualitas pelayanannya agar mampu menciptakan kepuasan 

para pelanggannya. 
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2.5  Hasil Penelitihan Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan Retailing Mix, Service Quality dan 

kepuasan konsumen telah banyak dilakukan, dengan demikian penelitian tersebut 

memiliki variasi yang berbeda, lokasi obyek penelitihan berbeda dan tuhan yang 

berbeda dan tahun yang berbeda juga. Beberapa penelitihan terdahulu yang 

berhungan dengan Retailing Mix, Service Quality dan kepuasan konsumen : 

1. Budiarto Subroto, Freddy Saven Putra (2008) 

Penelitian Budiarto Subroto, Freddy Saven Putra mengembangkan konsep 

integrasi retailing mix kualitas pelayanan di bisnis ritel (studi kasus di 

Hypermart BIP Bandung). Ini kemudian akan dihubungkan dengan kepuasan 

pelanggan serta dampak terhadap niat perilaku. Dari penelitiannya tersebut 

penelitian ini masih belum sempurna maka penelitian selanjutnya untuk lebih 

memahami tingkat niat perilaku pelanggan  yang dapat diikuti degan strategi 

niat meningkatkan perilaku lebih dalam dan lebih baik, selanjutnya 

dianjurkan untuk berhubunagn langsung dengan pelanggan secara 

keseluruhan dan juga bisa dilakukan dengan sampel yang lebih luas melalui 

akomodasi beberapa bisnis ritel. 

2. Hong Qin,Victor R. Prybutok, Qilan Zhao (2010) 

Penelitian Hong Qin,Victor R. Prybutok, Qilan Zhao dilakukan untuk 

mengevaluasi persepsi pelanggan dari kualitas pelayanan di restoran cepat 

saji(FRs). Dari penelitiannya, penelitian ini masih belum sempurna maka 

penelitian masa depan untuk mengeksplorasi dimensi baru dalam kualitas 

pelayanannya. Beberapa atribut pelayanan di Cina belum ditangkap oleh 
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model FFR. Contoh pengaliran online jasa harus memliki pangsa pasar yang 

besar dimasa mendatang karena hanya 10 juta mobil pribadi yang dimliki 

oleh 1,3 milyar orang di Cina. Namun kualitas pemesanan system dan system 

pengiriman tidah diukur dalam sukses FFR saat ini.Penelitian di masa 

mendatang harus memeriksa kualitas layanan baru ini karena akan sangat 

berguna bagi kepuasan konsumen.  
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Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Budiarto Subroto, 

Freddy Saven Putra 

(Unitar E Journal 

Vol.4, No. 2, June 

2008) 

The Influence Of 

Retailing Mix 

and Service 

Quality Towards 

Customers 

Satisfaction and 

Their Impact to 

Behavioral 

Intentions (Case 

Study 

“Hypermart” 

Bandung Indah 

Plaza, Bandung 

Retailing Mix : 

Lokasi, produk, 

nilai, orang, 

komunikasi 

Service Quality: 

Aspek fisik, 

keandalan 

interaksi 

pribadi, 

pemecahan 

masalah, 

kebijakan 

Kualitas 

Pelayanan dan 

strategi Retaing 

Mix yang telah 

dilakukan 

Hypermart BIP 

Bandung 

berpengaruh 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

2 Hong Qin,Victor R. 

Prybutok, Qilan 

Zhao ( International 

Journal of Quality & 

Reliabilty 

Mangement Vol.27 

No.4, 2010) 

Perceived 

Service Quality 

in Fast –Food 

Restaurants:Em

pirical evidence 

from China 

Kepuasan 

konsumen, 

Kualitas 

layanan: 

keandalan, 

ketanggapan dan 

bukti fisik 

Kualitas 

Pelayanan 

Berpengaruh 

terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 
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2.6   Kerangka Berpikir 

 Penelitian ini mengembangkan hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Budiarto Subroto, Freddy Saven Putra (2008) dan Hon Qin,Victor R. 

Prybutok, Qilan Zhao (2010). Dalam penelitiannya Budiarto Subroto, Freddy Saven 

Putra mengkombinasikan variabel bauran ritel dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen dimana penelitian mengkaji aspek retailing mix diambil dari 

Tiger and Ring (1994) dalam Triyono (2006) yang menyangkut tempat, produk, 

harga, orang dan komunikasi. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik untuk melihat 

tingkat kepuasan konsumen yaitu dengan mengkaji aspek retailing mix dari Philip 

Kotler (2005) yang meliputi keragaman produk, layanan dan atmosfer toko, 

keputusan harga, keputusan promosi, dan keputusan tempat. Dapat dirincikan sebagi 

berikut: 

Keragaman produk, dimana pengecer harus sesuai dengan harapan belanja 

dari pasar sasarannya. Pengecer tersebut harus memutuskan keleluasan dan 

kedalaman keragaman produk. Dengan menyediakan barang-barang yang selalu 

tersedia serta memberikan banyak pilihan varian warna, ukuran, rasa dll. Jika semua 

itu terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Layanan yaitu merupakan suatu tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan 

oleh salah satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Dimana kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan terpecaya yang dapat 

memberikan kepuasan kepada konsumen. 
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Atmosfer toko dengan tujuan memikat pembeli, membuat nyaman pelanggan 

dalam memilih barang belanja dan mengingatkan mereka produk apa yang perlu 

dimiliki untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan rumah. Dimana penataan 

barang di minimarket suatu produk yang dipajang dalam rak memudahkan untuk 

mendapatkan barang yang dibutuhkan. Jika semua itu baik maka akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

    Harga merupakan satu-satunya unsur dalam berbagai unsur bauran 

pemasaran eceran. Harga yang ditawarkan kepada konsumen pun harus sesuai 

dengan pelayanan yang diberikan. Apabila hal ini tidak sesuai, maka akan 

berdampak buruk terhadap kepuasan konsumen tersebut. Harga juga memiliki 

peranan penting didalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. 

Promosi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen. Tujuan dari promosi sendiri yaitu menginformasikan, 

mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang 

perusahaan dan bauran pemasarannya. Promosi yang tepat akan mampu menarik 

minta konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan, untuk itu promosi harus 

sesuai dengan kondisi Minimarket agar konsumen puas dan tidak merasa kecewa. 

Lokasi merupakan salah satu faktor yang penting juga bagi pihak Minimarket 

mengingat lokasinya yang strategis dapat dijadikan sebagai keunggulan bersaing bagi 

Minimarket. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimumkan beban atau biaya 

investarsi maupun operasional jangka panjang dan jangka pendek, sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya dalam sektor jasa. Maka dapat 
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disimpulkan jika penerapan strategi Retailing Mix dalam perusahaan baik maka 

tingkat kepuasan konsumen akan tercapai.  

Dalam konsep kualitas layanan penelitian Budiarto Subroto, Freddy Saven 

Putra (2008) menggunakan 5 faktor yaitu aspek fisik, keandalan, interaksi pribadi, 

pemecahan masalah dan kebijakan sedangkan penelitian ini mengkaji dari jurnal Hon 

Qin,Victor R. Prybutok, Qilan Zhao (2010) yang meliputi Tangibles, Reliabilty, 

Assurance, Responsiveness, Empaty untuk melihat tingkat kepuasan konsumen. 

Pelayanan yang baik akan menghasilkan kepuasan pelanggan dan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan faktor penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. 

Pelayanan dapat dikatakan baik apabila pelayanan terwujudkan dalam bukti fisik 

(tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (emphaty) dapat memberikan suatu kepuasan bagi 

konsumen yang berbelanja di Minimarket KITA Tegal. Secara umum terdapat tiga 

kemungkinan tingkat kepuasan atas kualitas layanan, yaitu jika pelayanan yang 

diberikan dibawah harapan, maka konsumen tidak puas. Jika pelayanan yang 

diberikan sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Jika 

pelayanan melebihi harapan, maka konsumen sangat puas (Lupioadi, 2006:194). 5 

(lima) determinasi Service Quaity yang dapat dirincikan sebagai berikut: 

Bukti Langsung (Tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan kemampuan sarana 

dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkunagn sekitarnya adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik, 
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perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. Jika semua itu baik akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Keandalan (Reliability), kemampuan perusaahn untuk memberikan pelayanan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpecaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Hal ini 

tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Daya tanggap (Responsiveness), yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi 

yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. Hal ini dapat 

mempengaruhi tingakat kepuasan konsumen. 

Jaminan (Assurance) yaitu pengetahuan, kesopan santunan dari kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan.terdiri 

dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan dan sopan 

santun. Apabila kepercayaan dapat tumbuh dengan baik tentunya akan berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Empati (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus yang diberikan 

kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana 

suatu perusaahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Apabila semua terpenuhi tentunya akan 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen. 
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Konsumen yang merasa puas dan atau sangat puas terhadap kualitas pelayanan, 

maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk menjadi konsumen yang 

loyal terhadap perusahaan. Tetapi apabila konsumen tidak puas, dia dapat melakukan 

berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan merusak citra perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya konsep teoritis yang dapat diteliti dapat dilihat dalam 

gambar    berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir 
 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 

2006: 71). 

TINGKAT KEPUASAN 
KONSUMEN (Y) 

1. Kepuasan Pelanggan 
Keseluruhan 

2. Konfirmasi Harapan 
3. Minat Pembelian Ulang 
4. Kesediaan untuk 

Merekomendasi 

Retailing Mix (X1) 
1. Keragaman produk 
2. layanan 
3. Atmosfer toko 
4. Harga 
5. Promosi 
6. Lokasi 
 

Service Quality (X2) 
1. Bukti langsung 
2. Keandalan  
3. Daya tanggap 
4. Jaminan 
5. Empati  
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Suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung 

pernyataan.  

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Ho:  Tidak ada pengaruh antara Retailing Mix dan Service Quality terhadap tingkat 

kepuasan konsumen secara simultan 

Ha : Ada pengaruh antara Retailing Mix dan Service Quality terhadap tingkat 

kepuasan konsumen secara simultan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Objek Penelitian 

  Objek penelitian sangat perlu guna mendapatkan hasil yang maksimal. Objek 

dari penelitian ini adalah tingkat kepuasan konsumen Minimarket KITA Tegal. 

Subyek penelitian adalah konsumen yang berbelanja pada Minimarket KITA Tegal. 

3.2  Populasi Penelitian 

 Populasi adalah sejumlah penduduk individu yang paling sedikit mempunyai 

sifat atau kepentingan yang sama (Sutrisno Hadi, 2000: 220).Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah konsumen yang berbelanja di Minimarket KITA 

Tegal. 

3.3  Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 2006 : 

131). Dalam berbagai kondisi jumlah populasi (N) dalam suatu research tidak 

selamanya dapat diketahui, seperti halnya penelitian ini dimana populasinya tidak 

diketahui. Untuk menghadapi kendala tersebut sampel minimal dapat menggunakan 

rumus “Iterasi” berikut ini bila digunakan untuk menguji korelasi (Soemantri 2006 : 

96 ). Pada langkah pertama, menentukan perkiraan harga koefisien korelasi (ρ) terkecil 

antara variable bebas dan variable terikat. Kedua, menentukan harga (α) dan (β) serta 

kuasa uji (1 – β), setelah itu baru menentukan sampel secara iterasi. 

 

42 
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Pada iterasi pertama menggunakan rumus : 

 n = ൫భషഀ ା భషഁ൯

൫ഁ൯
మ ൨ + 3 

sedangkan 

Uρ =1
ൗܮ 2  ቂଵାఉ

ଵିఘ
ቃ 

Dimana ܼଵିఈ  +  ܼଵିఉ  merupakan konstanta yang diperoleh dari distribusi normal. 

Pada iterasi kedua menggunakan rumus : 

n = ൫భషഀ   ା భషഁ൯
మ

൫ഐ൯
మ  + 3 

sedangkan  

ఘܷ= 1 ൗܮ 2  ቂଵାఘ
ଵିఘ

ቃ +  ቂ ఘ
ଶ(ିଵ)

ቃ 

Keterangan : 

ܼଵିఈ = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

ܼଵିఉ = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α = kekeliruan tipe I 

β = kekeliruan tipe II 

Ukuran sampel minimal iterasi pertama dan iterasi kedua harganya sampai dengan 

bilangan satuannya sama maka iterasi berhenti, apabila belum sama perlu dilakukan iterasi 

yang ketiga dengan menggunakan rumus iterasi kedua (Soemarmo, 2006 : 96). 

Berdasarkan penelitian yang menganalisis tentang pengaruh lokasi, harga, dan 

pelayanan terhadap keputusan penggunaan kartu perdana IM3 pada mahasiswa Unnes 

sebagai variable intervening oleh Hendri Yanto  (2007) diperoleh koefisien korelasi terkecil 

dengan harga sebesar 0,32 yaitu variable lokasi dalam penelitian ini korelasi terendah dari 
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variable bebas ditetapkan ρ = 0,32 taraf nyata α = 5 %, β = 5 %, sehingga langkah mencari 

ukuran sampel dapat dilakukan sebagai berikut. 

Ρ = 0,32 taraf nyata α = 5 %, β = 5 %, diperoleh dari table distribusi normal ܼଵିఈ = 

1,645 dan ܼଵିఉ  = 1,645. 

1. Menghitung iterasi pertama 

Uρ = 1 ൗܮ 2  ቂଵାρ
ଵିρ

ቃ 

Uρ = 1 ൗܮ 2  ቂଵା,ଷଶ
ଵି,ଷଶ

ቃ 

Uρ = 0,331647108 

Maka : 

n = ൫భషഀ ା భషഁ൯
మ

൫ഐ൯
మ  + 3 

n =  (ଵ,ସହାଵ,ସହ)మ

,ଷଷଵସଵ଼
 + 3 

n = 98,41003081 + 3  

n = 101,41003081 

n = 101 

2. Menghitung iterasi kedua 

ఘܷ= 1 ൗܮ 2  ቂଵାఘ
ଵିఘ

ቃ + ቂ ఘ
ଶ(ିଵ)

ቃ 

ఘܷ= 1 ൗܮ 2   ቂଵା,ଷଶ
ଵି,ଷଶ

ቃ + ቂ ,ଷଶ
ଶ(ଵଵିଵ)

ቃ  

ఘܷ= 0,334847108 

Maka : 

n = ൫భషഀ ା భషഁ൯
మ

൫ഐ൯
మ  + 3 
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n = (ଵ,ସହା ଵ,ସହ)²
(,ଷଷସ଼ସଵ଼)మ

  + 3 

n = 99,5380882 

n = 100 

3. Menghitung iterasi ketiga 

ఘܷ= 1 ൗܮ 2  ቂଵାఘ
ଵିఘ

ቃ +  ቂ ఘ
ଶ(ିଵ)

ቃ 

ఘܷ= 1 ൗܮ 2  ቂଵା,ଷଶ
ଵି,ଷଶ

ቃ +  ቂ ,ଷଶ
ଶ(ଵିଵ)

ቃ 

Uρ = 0,33326327 

Maka : 

n = ൫భషഀ ା భషഁ൯
మ

൫ഐ൯
మ  + 3 

n = (ଵ,ସହାଵ,ସହ)మ

(,ଷଷଷଶଷଶ)మ
 + 3 

n = 100,45786515 

n = 100 

Karena n2 dan n3 telah mencapai harga yang sama yaitu pada 100 maka 

ukuran sampel minimal yang harus digunakan adalah sebesar 100 responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengunjung yang sudah lebih dari 1 kali 

berbelanja di Minimarket KITA Tegal. 

Teknik  pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu 

siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 
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sebagai sumber data dan dapat membantu dalam pengambilan data yang dibutuhkan 

(Sugiyono 2005 : 60).  

Untuk menghitung besarnya sampel dari tiap – tiap sub populasi dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

ƒ݅            =
ܰ݅
ܰ  

ƒܽ݉ܽݐݑ =
ܽ݉ܽݐݑܰ

ܰ  

                 =
2

90 = 0.022 

ƒ݅            =
ܰ݅
ܰ  

                 =
5

90 = 0.055 

ƒ݅            =
ܰ݅
ܰ  

                 =
36
90 = 0.4 

ƒ݅            =
ܰ݅
ܰ  

                 =
9

90 = 0.1 

ƒ݅            =
ܰ݅
ܰ  

                 =
34
90 = 0.377 

ƒ݅            =
ܰ݅
ܰ  

                 =
4

90 = 0.044 
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 Keterangan : 

ƒ݅ = sampel fraction 

ܰ݅ =   ݅ݏ݈ܽݑ ܾݑݏ

ܰ =  .(Sugiyono, 2008:73) ݈݁݉ܽݏ ݊ܽݎݑ݇ݑ

 

3.4 Variabel penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (suharsimi, 1998: 97). 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). 

3.4.1 Variabel bebas (X) 

Yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang diteliti pengaruhnya, 

adapun yang menjadi variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1.1  Retailing Mix ( X1 ) 

Retailing Mix menurut Lamb, et al (2001) (Utami 2006:57) adalah 

kombinasi elemen – elemen produk, layanana, atmosfer toko harga, promosi, lokasi 

untuk menjual barang dan jasa pada konsumen akhir yang menjadi pasar sasaran. 

Indikator Retailing Mix menurut Philip Kotler (2005: 220-225): 

a. Keragaman produk (product assortment)  

adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan. 
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b. Layanan toko 

adalah tindakan atau unjuk kerja yang ditwarkan oleh salah satu pihak ke 

pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun 

c. Atmosfer toko 

Suasana yang berperan penting memikat pembeli, membuat nyaman mereka 

dalam memilih barang belanja dan mengingatkan mereka produk apa yang 

perlu dimiliki untuk keperluan pribadi maupun untuk keprluan rumah 

d. Keputusan harga 

Adalah jumlah uang yang paling kursial dan sulit diantara unsur-unsur dalam 

bauran pemasaran ritel 

e. Keputusan promosi 

Adalah kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya pada 

pasar sasaran 

f. Keputusan tempat (lokasi) 

faktor yang sangat penting dalam bauran pemasaran ritel (retail marketing 

mix), pada lokasi yang tepat, sebuah gerai akan lebih sukses disbanding gerai 

lainnya yang berlokasi kurang strategis 

3.4.1.2   Service Quiality ( X 2) 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam  mengimbangi  harapan  
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konsumen  (Tjiptono,  2004). Indikator kualitas pelayanan menurut Cronin and 

Taylor (1992): 

1. Tangibles/ bukti langsung 

meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Reliability/ keandalan 

kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. 

3. Assurance/ jaminan 

mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 

4. Responsiveness/ daya tanggap 

yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan dengan tanggap. 

5. Empaty/ emapati 

meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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3.4.2  Variabel Terikat ( Y) 

Menurut Suharsimi (2006: 101) variabel akibat disebut variabel tak bebas 

atau variabel terikat yang dilambangkan dengan huruf Y. Variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. (Kotler, 2007: 177) 

Adapun  indikator-indikator dalam  kepuasan pelanggan menurut Tjiptono 

(2000) meliputi: 

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan 

adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan 

produk atau jasa spesiik tertentu 

2. Konfirmasi Harapan 

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan 

kinerja  

3. Minat Pembelian Ulang 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan 

apakah pelanggan akan menggunakan jasa perusahaan lagi 

4. Kesediaan untuk Merekomendasi 

Kepuasan pelanggan diukur dengan sejauh mana kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau keluarga. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Angket atau kuesioner 

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal–hal yang ia ketahui. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih (Arikunto: 

2006:151). 

 Dalam penelitian ini kuesioner (angket) yang digunakan sebagai metode 

utama untuk memperoleh data tentang retailing mix, service quality dan kepuasan 

konsumen dengan menggunakan skal likert, diman unsur-unsur yang diteliti masing-

masing jawaban diberi skor. Skor responden dijumlahkan dan jumlah tersebut 

merupakan total skor, skor paling tinggi diberikan pada jawaban yang paling 

menunjang dan skor terendah diberikan pada jawaban paling tidak menunjang ( Moh. 

Nazir, 2005:339). Adapun untuk masing–masing jawaban diberi skor sebagai 

berikut: 

1) Jawaban responden (Sangat Setuju) diberi skor 5 

2) Jawaban responden (Setuju) diberi skor 4 

3) Jawaban responden (Kurang setuju) diberi skor 3 

4) Jawaban responden (Tidak setuju) diberi skor 2 

5) Jawaban responden (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 
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3.5.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

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

rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 231). Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai jumlah konsumen Minimarket 

KITA Tegal dan gambaran umum mengenai objek wisata tersebut. 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh konsumen tersebut 

(Ghozali,2009:49). Pada penelitian ini uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji apakah masing-masing 

indikator valid atau tidak, dapat dilihat pada tampilan output Cronbach Alpha pada 

kolom Correlated Item–Total Correlation. Bandingkan nilai Correlated Item – Total 

Correlation dengan hasil perhitungan r-tabel. Jika r-hitung > r-tabel dan nilai positif 

maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

Jumlah responden dalam uji validitas ini sebanyak 30 orang sehingga r-tabel 

dalam uji validitas ini adalah 0,361. Uji validitas dilakukan dengan SPSS 16 for 

Windows. Terdapat 4 butir pernyataan yang tidak valid karena nilai pada kolom 

Correlated Item – Total Correlation < 0,361 yaitu nomor 5, 14, 26 dan 30.  
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Butir pernyataan yang tidak valid dihilangkan karena pernyataan yang lain 

sudah dapat mewakili, maka diperoleh semua butir pernyataan valid (28 pernyataan), 

nilai pada kolom Correlated Item – Total Correlation > 0,361 , sehingga dapat 

dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan dapat 

digunakan dalam pengambilan data. 

Tabel 3.1 : Hasil Perhitungan Validitas Instrumen 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Retailing Mix 

KP 1 .718 0,361 VALID 

KP 2 .827 0,361 VALID 

KP 3 .663 0,361 VALID 

LT 1 .844 0,361 VALID 

LT 2 .032 0,361 TIDAK VALID 

LT 3 .716 0,361 VALID 

AT 1 .721 0,361 VALID 

AT 2 .664 0,361 VALID 

AT 3 .528 0,361 VALID 

KH 1 .546 0,361 VALID 

KH 2 .603 0,361 VALID 

KP 1 .544 0,361 VALID 
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KP 2 .485 0,361 VALID 

KP 3 .173 0,361 TIDAK VALID 

K T 1 .718 0,361 VALID 

KT 2 .827 0,361 VALID 

 

Service 

Quality 

BL 1 .808 0,361 VALID 

BL 2 .824 0,361 VALID 

BL 3 .746 0,361 VALID 

K 1 .728 0,361 VALID 

K 2 .589 0,361 VALID 

DT 1 .706 0,361 VALID 

DT 2 .561 0,361 VALID 

J 1 .686 0,361 VALID 

J 2 .550 0,361 VALID 

E 1 .042 0,361 TIDAK VALID 

E 2 .702 0,361 VALID 

E 3 .566 0,361 VALID 

Kepuasan K 1 .815 0,361 VALID 



55 
 

Konsumen K 2 .291 0,361 TIDAKVALID 

K 3 .652 0,361 VALID 

K 4 .699 0,361 VALID 

Sumber : data primer yang diolah, 2011 

Berdasarkan hasil uji coba validitas instrumen dimana N = 30 dan r tabel 

adalah 0,361, berdasarkan analisis di atas menunjukkan semua butir valid karena r 

hitung > r tabel kecuali butir 5, 14, 26 dan 30 tidak valid karena nilai r hitung < r tabel untuk 

itu, pernyataan yang tidak valid dihilangkan karena sudah tertutup oleh pernyataan 

yang valid. 

3.6.2 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,2009:46).  

Pengukuran reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara one shot 

atau pengukuran sekali saja. Di sini pengukurannya hanya sekali, kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pernyataan. Nunnally dalam Ghozali (2009:46) mengatakan bahwa suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16 for Windows 

menunjukkan bahwa nilai alpha hitung > nilai alpha tabel 0,60  
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Tabel 3.2: Hasil Perhitungan Reliabilitas Instrumen 

Variabel  Alpha Cronbach Syarat Keterangan 

Retailing Mix 0,907 0,60 Reliabel 

Service Quality 0,881 0,60 Reliabel 

Kepuasan Konsumen 0,713 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2011 

Dengan demikian semua variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini reliabel, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

3.7 Metode Analisis data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah data hasil 

penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis data 

yang digunakan adalah : 

3.7.1 Uji asumsi klasik 

Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah 

screaning terhadap data yang akan diolah. Menurut Ghozali (2005:27), salah satu asumsi 

penggunaan statistik parametrik adalah multivariate normalitas. Multivariat normalitas 

merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel 

berdistribusi normal dan independen. Asumsi multivariat normalitas ini dapat diuji dengan 

melihat normalitas, linearitas dan heterokedastisitas. 
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3.7.1.1 Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menetukan apakah variabel berdistribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik 

parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan 

statistik non-parametrik. 

3.7.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

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

diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

mencari besarnya Variance Infaction Factor (VIF) dan nilai toleransinya. Jika nilai VIF 

kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,1 maka regresi bebas dari multikolinearitas. 

3.7.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan 

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

pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heterokedastisitas. Munculnya gejala 

heterokedastisitas menunjukan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam 

sampel besar maupun kecil. 

3.7.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat yaitu antara Retailing Mix (X1) dan Service Quality (X2) 

terhadap Kepuasan Konsumen (Y). Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis 

dengan menggunakan metode regresi linier ganda. Menurut Sugiyono (2007:275) 

model persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
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Y = a + β1X1 + β2X2  

      Keterangan : 

       Y  : Variabel Kepuasan Konsumen 

       X1 : Variable Retailing Mix  

       X2 : Variable Service Quality 

       a   : Nilai Konstanta 

       β   : Koefisien regresi mengukur besarnya pengaruh X dan Y 

 

3.8   Uji Hipotesis 

1. Uji simultan (Uji F) 

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

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

variabel dependen. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan SPSS 

menurut Ghozali (2006: 30) adalah: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu menjelaskan 

variabel terikat. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dari model regresi linier  mampu menjelaskan variabel 

terikat. 
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2. Uji parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji-t 

dengan menggunakan SPSS menurut Ghozali (2006:30) adalah: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat atau 

tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat atau ada 

pengaruh antara dua variabel yang diuji 

3. Uji koefisien Determinasi (Rଶ) 

Pengujian koefisien determinasi adalah dimaksudkan untuk mengetahui besarnya 

hubungan atau pengaruh variabel independen (Retailing Mix dan Service Quality) 

terhadap variabel dependen (Kepuasan Konsumen). Semakin besar nilai determinasi maka 

semakin besar varian sumbangan terhadap variabel terikatnya. Koefisien determinasi yang 

digunakan adalah nilai Rଶ. Rumusnya adalah : 

n =  rଶ 

Keterangan : 

   rଶ = Koefisien determinasi 

   n  = Jumlah sampel   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1 Gambaran umum Minimarket Kita Tegal 

 Minimarket KITA merupakan salah satu swalayan yang ada di kota Tegal, 

ttoko bahan bangunan yang lokasinya berada di wilayah kelurahan Slerok kecamatan 

Tegal Timur. Minimarket KITA terletak di jalan Werkudoro No.79 Tegal yang 

merupakan salah satu jalur lalulintas perbatasan sebelah timur antara wilayah Kota 

Tegal dan Kabupaten Tegal sehingga lokasi Minimarket KITA dekat dengan salah 

satu pasar tradisional di Kota Tegal yaitu Pasar Langon. Minimarket Kita Tegal 

merupakan bentuk kepemilikan pribadi yang dimiliki oleh seorang wanita asal Tegal 

bernama Ibu Hj.Hartanti Setianto.   

 Latar Belakang berdirinya Minimarket KITA adalah karena pemilik melihat 

adanya kebutuhan dari masyarakat kota Tegal khususnya wilayah Slerok dan 

sekitarnya akan toko atau tempat berbelanja yang lebih nyaman, mudah dan 

menyediakan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan rumah tangga sehari-hari 

dengan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan. Pemilik memilih lokasi 

Minimarket KITA di jalan Werkudoro Tegal karena pemilik menilai lokasi tersebut 

cukup stategis yaitu berada di jalur lalu lintas yang cukup ramai, dekat denag 

perempatan jalan, pasar tradisional, sekolah dan juga perumahan sehingga pemilik 

menilai lokasi tersebut akan mempunyai potensi penjualan ang cukup tinggi. 

60 
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 Adanya Minimarket KITa di harapkan dapat ikut serta dalam usaha 

meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat sekitar serta usaha 

pemberdayaannya. Karena selain dapat menciptakan lapangan usaha lainnya, dalam 

perekrutan tenaga karyawannya Minimarkat KITA banyak memakai tenaga kerja 

yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar yang jumlah karyawannya sekitar 

105 orang dan salah satu yang membedakan dari swalayan-swalayan lainnya adalah 

seluruh karyawan wanita di Minimarket KITA memakai seragam yang berjilbab. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah konsumen Minimarket KITA Tegal 

Jumlah konsumen yang dipilih sebagai responden sebanyak 100 orang dengan 

identitas sebagai berikut : jenis kelamin, umur dan pekerjaan 

1) Jenis Kelamin  

Untuk mengetahui jumlah pelanggan melalui jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini : 

              Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi 

Laki-laki 

perempuan 

32 

68 

jumlah 100 

Sumber : Data primer diolah 2011 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 

100 orang terdiri dari 32% adalah laki-laki dan 68% adalah perempuan. Hal ini 

dikarenakan bahwa kaum perempuan lebih memahami dalam berbelanja di 

Minimarket. 

2) Usia Responden 

Usia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari sehingga perbedaan 

usia berpengaruh juga terhadap kesetujuan pelanggan. Berikut ini pada tabel 4.2 akan 

ditampilkan kelompok usia responden. 

              Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Umur 

Jenis kelamin Frekuensi 

10 – 20 tahun 

21 – 30 tahun 

31 - 40 tahun 

41 – 50 tahun 

> 50 tahun 

16 

24 

28 

19 

13 

jumlah 100 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa umur responden sangat 

variatif. Responden dengan usia 31-40 tahun menempati prosentase tertinggi yaitu 

sebesar 28% diikuti responden dengan umur 21-30 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen sebagian besar sadah dewasa, dimana responden yang berusia 

dewasa sudah menikah dan memiliki keluarga. 
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3) Pekerjaan Responden 

Masing-masing responden memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Untuk 

memudahkan pembedaan jenis pekerjaan responden maka dapat dilihat dalam tabel 

4.3 sebagai berikut : 

             Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Pekerjaan 

Jenis pekerjaan Frekuensi 

Pegawai Negeri 

Pegawai Swasta 

Pelajar 

Wiraswasta 

Lain-lain 

26 

23 

14 

29 

6 

jumlah 100 

Sumber : Data primer diolah 2011 

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari 

responden adalah bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 29% dan diikuti pegawai 

negeri sebesar 26%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen 

Minimarket KITA Tegal bekerja sebagai wiraswasta dan pegawai negeri yang 

biasanya memiliki penghasilan yang cukup besar untuk melakukan transaksi di 

Mnimarket KITA Tegal setelah kebutuhan sehari-hari pelanggan tercukupi. 
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4.2.2 Analisis Data 

4.2.2.1  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, 

gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan 

alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (best linear 

unbiased estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat 

multikolinearitas ( Arikunto 1998). Jika terdapat heteroskedastisitas, maka varian 

tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Jika terdapat 

multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual 

dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Dengan 

adanya autokorelasi mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap 

konsisten hanya saja menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu 

dilakukan. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara 

melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2005:31). 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov      dengan  
Variable Dependent Kepuasan Konsumen 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardiz

ed Predicted 
Value 

N 100 
Normal Parametersa Mean 11.3400000 

Std. Deviation .66216679 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .090 
Positive .048 
Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .896 
Asymp. Sig. (2-tailed) .398 
a. Test distribution is Normal. 
 

 
Berdasarkan Tabel 4.4 pada baris Asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh nilai 

signifikansi untuk kepuasan konsumen sebagai variabel dependen adalah sebesar 

0,398 > 0,05 yang berarti bahwa Ho diterima atau model regresi yang diperoleh 

berdistribusi normal. Disamping menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, analisis 

kenormalan data ini juga dapat dilihat pada grafik dengan Plot of Regression 

Standardized Residual. Apabila grafik yang diperoleh berdasarkan output SPSS versi 

16.0 ternyata titik-titik mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi berdistribusi normal. Lebih jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 4.1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Pada grafik yang diperoleh berdasarkan output SPSS versi 16.0 ternyata titik-

titik mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi 

normal.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu 

model. 

Deteksi multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa hal, antara 

lain: 

a. Jika nilai variance inflation faktor ( VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance  

tidak kurang dari 0,1 maka dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. 
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b. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 

0,70 maka model dapat dinyatakan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas. 

c. Jika nilai koefisien determinan, baik dilihat dari R2 maupun R square diatas 0,60 

namun tidak ada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel 

dependen maka ditengarai model terkena multikolinieritas. 

    Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas Data Penelitian 

Coefficientsa 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      
retailingmix .492 .371 .330 .823 1.216 
servicequali
ty .458 .317 .276 .823 1.216 

a. Dependent Variable: kepuasan      
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2011 

Dari Hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel faktor Retailing Mix 

dan Service Quality adalah 1,216 dan nilai tersebut jauh dari 10, dengan demikian 

dapat disimpulkan tidak ada multikolinier dalam regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas di maksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor-faktor dalam model regresi tidak memiliki varians yang sama. 

Jika varians berbeda disebut homoskedastisitas, model regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedasisitas dilakukan dengan 

menggunakan scatter plot. Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Adapun grafik hasil 

ujicoba heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot uji Heteroskedastisitas 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar secara acak, 

tidak membentuk pola tertentu serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

(nol) pada sumbu Y, dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa model regresi 

tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

4.2.2.2  Analisis Regresi Berganda 

Dalam melakukan analisis Retailing Mix (X1) dan Service Quality (X2) 

terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) Minimarket KITA Tegal, digunakan analisis 

regresi berganda. 
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    Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.835 1.448  

retailingmix .063 .016 .363 
servicequality .119 .036 .305 

a. Dependent Variable: kepuasan    

 Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2011 

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas X1= 

0,063 dan X2 = 0,119 dengan konstanta sebesar 2,835, sehingga model persamaan 

regresi yang diperoleh adalah y = 2,835+ 0,063 X1 + 0,119 X2 

Persamaan regresi tersebut memiliki makna sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 2,835 artinya jika Retailing Mix dan Service Quality 

dianggap tetap, maka kepuasan konsumen Minimarket KITA sebesar 2,835 

poin 

b. Koefisien regresi X1 sebesar 0,063 artinya jika nilai Retailing Mix mengalami 

kenaikan sebesar 1 (satu) poin sementara Service Quality tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,063. 

c. Koefisien regresi X2 sebesar 0,119 artinya jika nilai Service Quality 

mengalami kenaikan 1 (satu) poin sementara Retailing Mix dianggap tetap, 

maka akan menyebahkan kenaikan kepuasan pelanggan sebesar 0,119. 
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4.2.2.3 Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji hipotesis secara simultan (Uji F) antara variabel bebas dalam hal ini 

Retailing Mix (X1) dan Service Quality  (X2) terhadap kepuasan konsumen 

Minimarket KITA Tegal. Hasil analisis uji F dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

    Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji F  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressio
n 43.408 2 21.704 22.63

0 .000a 

Residual 93.032 97 .959   
Total 136.440 99    

a. Predictors: (Constant), servicequality, 
retailingmix 

  

b. Dependent Variable: kepuasan    
Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2011 

Hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS 16 for windows dapat 

diketahui bahwa Fhitung 22,630 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 karena nilai 

probabilitas < 0,05 maka, hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada pengaruh 

Retailing Mix dan Service Quality terhadap kepuasan konsumen Minimarket KITA 

Tegal, diterima. 
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b.  Uji Parsial (Uji t) 

     Tabel 4.8 Uji parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.835 1.448  1.95

8 .053 

retailingmix .063 .016 .363 3.93
2 .000 

servicequality .119 .036 .305 3.29
5 .001 

a. Dependent Variable: kepuasan    
 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa kepuasan konsumen 

dipengaruhi variabel retailing mix dengan koefisien sebesar 0,063 dengan  

signifikansi 0,000 dengan menggunakan batas signifikasi  0,05 nilai signifikasi 

tersebut berada dibawah taraf 5% retailing mix berpengaruh positif dan signifikan 

tehadap kepuasan konsumen dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

semakin baik retailing mix semakin tinggi kepuasan konsumen, diterima 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa kepuasan konsumen 

dipengaruhi variabel service quality dengan koefisien sebesar 0,119 dengan  

signifikansi 0,001 dengan menggunakan batas signifikasi  0,05 nilai signifikasi 

tersebut berada dibawah taraf 5% service quality berpengaruh positif dan signifikan 

tehadap kepuasan konsumen dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

semakin baik service quality semakin tinggi kepuasan konsumen, diterima 
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4.2.2.4  Koefisien Determinasi R2 

   Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 
Sig. F Change 

1 .56
4a .318 .304 .97933 .000 

a. Predictors: (Constant), servicequality, 
retailingmix 

    

b. Dependent Variable: kepuasan      
Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2011 

Besarnya persentase variabel kepuasan konsumen mampu dijelaskan oleh 

variabel bebas (koefisien determinasi) yang ditunjukan dengan nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,304. Hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen mampu 

dijelaskan oleh Retailing Mix dan Service Quality sebesar 30,4% sedangkan sisanya 

69,9 % dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

4.3 Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis pertama mendapatkan bahwa variabel Retailing Mix 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen 

Minimarket KITA Tegal. 

Hal ini sesuai hasil penelitian terdahulu dari Budiarto Subroto (2008) yaitu 

menunjukan sebagian besar konsumen memiliki persepsi dalam konsep retailing 

mix yang dianggap berjalan baik seperti lokasi yang strategis, memiliki berbagai 

produk, penetapan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan iklan yang 

memberikan keuntungan kepada konsumen hal ini dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen. 
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 Menurut para responden pihak Minimarket KITA telah menerapkan startegi 

Retailing Mix yang baik  menyangkut keragaman produk dari produk yang 

ditawarkan sehingga konsumen tidak kecewa dalam memenuhi kebutuhan produk 

yang dibutuhkan saat berbelanja pada Minimarket KITA. Dimana dalam hal 

keragaman produk dari hasil uji penyebaran angket bahwa konsumen merasa sudah 

puas yaitu tersedia berbagai macam merek barang dan varian jenis di Minimarket 

KITA, namun dalam hal ketersedian barang masih kurang lengkap. Hal ini pihak 

Minimarket KITA harus lebih menyesuaikan kebutuhan konsumen yang ada. Untuk 

hal layanan mengindikasikan bahwa kinerja yang diberikan pihak Minimarket KITA 

dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen sudah cukup baik, dilihat dari 

hasil penyebaran angket pada responden bahwa di Minimarket KITA dalam 

memberikan layanan berupa kemudahan dalam sistem pembayaran (kartu kredit) 

sudah cukup baik dengan begitu konsumen akan mendapatkan kemudahan serta 

kenyamanan saat melakukan aktivitas berbelanja. Dalam hal atmosfer toko 

konsumen merasa puas karena tampilan yang ditawarkan mampu menarik hati 

konsumen. Hal ini mengindikasikan bahwa desain yang ditampilkan cukup menarik, 

pemilihan warna yang sudah sesuai sehingga mempengaruhi keadaan psikologis para 

konsumen dalam membangkitkan keinginan berbelanja serta kenyamanan saat 

berbelanja, namun dalam pendingin ruangan konsumen belum merasa puas, disini 

pihak minimarket harus lebih tanggap terhadap kekurangan dan kerusakan peralatan 

untuk segera diperbaiki. Dalam keputusan harga hal ini mengindikasikan bahwa 

harga diskon yang ditetapkan pihak Minimarket KITA mampu memberikan 

kepuasan kepada para konsumen, dimana harga diskon ditetapkan pada barang-
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barang tertentu yang merupakan satu hal yang dinanti konsumen. Di satu sisi diskon 

merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dalam penerapan Keputusan 

Promosi hal ini mengindikasikan bahwa kinerja yang diberikan pihak Minimarket 

KITA dalam memberikan potongan harga mampu memberi kepuasan kepada 

konsumen, hal ini disebabkan program tersebut ditawarkan secara periodik sehingga 

konsumen dapat memastikan waktu pelaksanaannya. Dengan demikian program 

yang dilaksanakan Minimarket KITA ini hendaknya tetap terus dilaksanakan, karena 

mampu menarik antusiasme konsumen dalam berbelanja pada Minimarket KITA. 

Dalam hal Keputusan tempat konsumen merasa puas hal ini mengindikasikan bahwa 

lokasi Minimarket KITA yang sangat strategis memiliki jarak relatif dekat dengan 

pusat kota menjadikannya mudah diketahui keberadaannya dan dijangkau dari arah 

manapun. Dengan demikian pemilihan lokasi Minimarket KITA sudah cukup bagus, 

sehingga memudahkan konsumen menemukan lokasi tempat berbelanja yang 

diinginkan. Hal ini menjadikan pihak Minimarket untuk selalu mempertimbangkan 

segi ini apabila ada rencana pendirian cabang pada lokasi lain. Namun disisi lain 

konsumen belum merasa puas karena tempat parkir Minimarket yang kurang luas, 

hal ini yang harus dipertimbangkan oleh pihak Minimarket KITA agar konsumen 

tidak berpaling Ke Minimarket yang lain. 

Hasil pengujian hipotesis kedua mendapatkan bahwa variabel Service Quality 

yang diberikan Minimarket KITA Tegal termasuk dalam kategori baik karena 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

Hal ini sesuai dengan pendapat et.al Barden (1983) dalam Woodside et.al (1989) 

bahwa strategi untuk meningkatkan kepuasan konsumen adalah dengan 
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meningkatkan kualitas pelayanan/ service quality karena kepuasan konsumen lebih 

penting bagi perusahaan hal ini menentukan penentu keputusan pembelian ulang. 

Lupiyoadi (2006:176) yang menyatakan bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan 

pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Karena citra kualitas yang baik 

bukan bukan dilihat dari persepsi pihak penyedia, melainkan berdasarkan persepsi 

pelanggan. Sedangkan persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu produk. 

Menurut sebagian besar responden dalam Service Quality, untuk indikator 

bukti fisik pada Minimarket KITA Tegal termasuk dalam kategori baik, hal ini dapat 

dilihat dari kondisi bangunan yang luas dan kokoh, penerangan ruangan yang baik, 

karyawan yang rapi dan papan nama toko yang terlihat jelas. Namun disisi lain 

konsumen merasa kurang puas yaitu ruangan Minimarket yang kurang terjaga 

kebersihannya. Untuk indikator keandalan dari hasil uji penyebaran angket bahwa 

konsumen merasa puas karena karyawan Minimarket KITA cermat dalam 

menyelesaikan transaksi pembayaran. Untuk indikator daya tanggap dari hasil uji 

penyebaran angket bahwa konsumen merasa puas karena kesiapan dan kecepatan 

kasir Minimarket KITA dalam melayani konsumen sangat baik namun disisi lain 

karyawanya kurang cepat merespon apabila ada konsumen yang mengeluh atau 

mengalami kesulitan. Dalam indikator jaminan dari hasil uji penyebaran angket 

bahwa konsumen Minimarket KITA sudah merasa puas  karena tempat parkir 

kendaraan di Minimarket KITA terjamin keamanannya. Untuk indikator Empati dari 

hasil uji penyebaran angket bahwa konsumen sudah merasa puas karena karyawan 

Minimarket KITA dapat memberikan informasi yang jelas kepada setiap pembeli. 
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Dari hasil analisis dan uji simultan dapat diketahui bahwa variable Retailing 

Mix dan Service Quality secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Hal tersebut dibuktikan dari uji pengaruh dengan 

menggunakan analisis regresi. Bentuk pengaruh dari Retailing Mix dan Service 

Quality dapat digambarkan dengan persamaan regresi. Besarnya pengaruh Retailing 

Mix dan Service Quality terhadap kepuasan konsumen dalam penelitian ini adalah 

sebesar 30,4% sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel Retailing Mix dan Service Quality. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Retailing Mix dan Service Quality memiliki pengaruh cukup kecil terhadap kepuasan 

konsumen. Ini memberikan gambaran bahwa dengan strategi Retailing Mix dan 

Service Quality yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen yang tinggi. Jika 

terjadi penurunan pada salah satu faktor tersebut akan langsung berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen. Oleh karena itu, untuk menjamin kepuasan pelanggan 

dapat terwujud, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Minimarket KITA 

yaitu dengan menerapkan strategi Retailing Mix dan Service Quality yang baik sesuai 

dengan harapan pelanggan, karena kontribusi dari Retailing Mix dan Service Quality 

terhadap kepuasan pelanggan cukup besar.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh simpulan 

sebagai berikut : 

1. Variabel Retailing Mix dan Service Quality secara simultan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan 

konsumen Minimarket KITA Tegal. Besarnya pengaruh tersebut yaitu 

seberar 30,4% sedangkan sisanya 69,9% dijelaskan oleh variabel yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Diantara Variabel Retailing Mix dan Service Quality, yang memiliki 

pengaruh paling besar dan dominan terhadap tingkat kepuasan konsumen 

adalah Variabel Service Quality sebesar 0,119 dan Variabel yang 

berpengaruh paling kecil terhadap tingkat kepuasan konsumen adalah 

Retailing Mix sebesar 0,063. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut:  
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5.2.1. Bagi Pihak Minimarket KITA Tegal 

1. Mengingat Strategi Retailing Mix berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen, maka pihak Minimarket KITA Tegal harus selalu 

memperhatikan kembali strategi Retailing Mixnya seperti faktor dari 

keragaman produk hendaknya peritel selalu menginspeksi dan 

menyediakan barang-barang/ stock kebutuhan konsumen yang telah habis 

agar kebutuhan konsumen selalu terpenuhi, pada faktor atmosfer toko 

pihak Minimarket seharusnya lebih tanggap terhadap kekurangan dan 

kerusakan peralatan untuk segera diperbaiki seperti pendingin ruangan 

yang kurang berfungsi baik, faktor keputusan harga diusahakan pihak 

Minimarket KITA lebih sering melakukan riset mengenai komparasi 

harga dengan pesaing, faktor keputusan promosi pihak Minimarket KITA 

melakukan promosi seperti melakukan diskon tiap berkala ini bisa lebih 

menarik perhatian para pelanggan, sedangkan faktor keputusan 

tempatnya pihak Minimarket KITA harus berusaha menambah 

keamanannya dengan adanya fasilitas perkir gratis serta memperluas 

lahan parkir. 

2. Selain Retailing Mix pihak minimarket kita hendaknya lebih memahami 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  Dalam hal Service Quality 

Minimarket KITA hendaknya memperhatikan kembali kualitas 

pelayanannya untuk indikator bukti fisik pada ruangan minimamarket 

kurang terjaga kebersihannya setidaknya karyawan lebih tanggap 

terhadap kebersihan hal ini agar konsumen merasa nyaman dalam 
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berbelaja dan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Pada aspek 

daya tanggap bahwa karyawan Minimarket KITA masih kurang mampu 

dalam menjelaskan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, hendaknya 

karyawan dibekali pengetahuan yang cukup terkait dengan produk-

produk yang dijual di Minimarket KITA . 

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang disarankan untuk dapat menambah variabel 

lain yang diduga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen seperti kualitas 

produk, perilaku konsumen,serta mengkaji lebih dalam lagi tentang faktor 

harga dan lokasi. Sehingga diperoleh informasi secara lengkap terkait dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen Minimarket KITA 

Tegal. 
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Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1, maka 
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membantu mengisi angket yang saya sediakan. Angket ini untuk mengumpulkan 

data, guna menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa penyusunan skripsi yang 

berjudul “ANALISIS PENGARUH RETAILING MIX DAN SERVICE QUALITY 

TERHADAP TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN DI MINIMARKET KITA 

TEGAL”.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i 

untuk mengisi angket sesuai dengan keadaan yang dialami dan dirasakan. Saya 

menjamin penuh kerahasiaan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan. 

Atas kerjasama dan kesedian Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi angket ini, 

saya ucapkan terimakasih. 

 

   Peneliti 
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DAFTAR PERNYATAAN                            
     

No :……… 
 

IDENTITAS RESPONDEN 
 
Jenis Kelamin : (  )  Laki-laki     (  )  Perempuan 
Umur  : 
Pekerjaan : 
 
Dibawah ini disajikan pernyataan–pernyataan mengenai “ANALISIS PENGARUH 

RETAILING MIX DAN SERVICE QUALITY TERHADAP TINGKAT 

KEPUASAN KONSUMEN DI MINIMARKET KITA TEGAL”.  

Silahkan membubuhkan tanda (X) pada kolom yang sesuai dengan pendapat anda. 
 
Keterangan :  

-SS (Sangat Setuju)......................, diberi skor 5        
-S (Setuju)...................................., diberi skor 4   

 -KS (Kurang Setuju)...................., diberi skor 3 
-TS (Tidak Setuju)......................., diberi skor 2 
-STS (Sangat Tidak Setuju)........., diberi skor 1 
 

 

 

 Retailing Mix (X1) 
Pernyataan SS S KS TS STS 

a. Keragaman Produk 

1. Barang-barang kebutuhkan selalu 

tersedia di Minimarket KITA  

2. Tersedia berbagai macam merek 

barang di Minimarket KITA  

3. Banyak pilihan varian (ukuran, 

warna, rasa dll) produk-produk 

yang tersedia di  Minimarket KITA  
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b. Layanan Toko 

4. Karyawan Minimarket KITA 

ramah dalam melayani konsumen 

5. Adanya kotak saran dan kritik 

kepada pelanggan Minimarket 

KITA  

6. Memberikan kemudahan dalam 

sistem pembayaran (kartu kredit) 

di Minimarket KITA 

     

c. Atmosfer Toko 

7. Tampilan tata letak ruang 

Minimarket KITA yang modern 

dengan warna menarik   

8. Ruangan di dalam Minimarket 

KITA didukung pendingin dan 

pengharum ruangan  

9. Penataan produk yang dipajang 

dalam rak memudahkan untuk 

mendapatkan barang yang 

dibutuhkan 

     

d. Keputusan Harga 

10. Adanya penetapan harga diskon di 

Minimarket KITA untuk barang-

barang tertentu  

11. Harga barang-barang yang 

ditawarkan Minimarket KITA lebih 

murah dibanding tempat belanja 

lain  
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e. Keputusan Promosi 

12. Adanya program diskon yang 

dilaksanakan secara periodik oleh 

pihak Minimarket KITA  

13. Adanya pelaksanaan program 

kupon berhadiah tiap tahun di 

Minimarket KITA  

14. Melakukan pemberian hadiah bagi 

pelanggan setia di Minimarket 

KITA 

     

f. Keputusan Tempat/lokasi 

15. Adanya transportasi umum yang 

menjangkau lokasi Minimarket 

KITA  

16. Tempat parkir yang luas di 

Minimarket KITA  

     

 
 
 
 
 
 

 Service Quality (X2) 
Pernyataan SS S KS TS STS 

a. Bukti langsung/ Tangible 

17. Kebersihan ruangan Minimarket 

KITA selalu terjaga kebersihannya 

18. Ruangan Minimarket KITA 

memiliki penerangan yang baik 

19. Karyawan Minimarket KITA 

berseragam rapi dan bersih 

     

b. Keandalan/ Reliability 

20. Karyawan Minimarket KITA 
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memberikan uang kembalian 

dengan pas   

21. Karyawan Minimarket KITA 

cermat dalam menyelesaikan 

transaksi pembayaran 

c. Daya tanggap/ Respons 

22. Karyawan Minimarket KITA selalu 

cepat merespon apabila ada 

konsumen yang mengeluh atau 

mengalami kesulitan 

23. Kesiapan dan kecepatan kasir 

Minimarket KITA dalam melayani 

konsumen sangat baik 

     

d. jaminan/ Assurance 

24. Tempat parkir kendaraan di 

Minimarket KITA terjamin 

keamanannya  

25. Penitipan barang di Minimarket 

KITA terjamin keamanannya 

     

e. Empati/ Empathy 

26. Karyawan Minimarket KITA 

dapat memberikan informasi yang 

jelas kepada setiap pembeli 

27. Pihak Minimarket KITA selalu 

mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan 

28. Karyawan Minimarket KITA 

selalu memberikan perhatian 

yang sungguh-sungguh kepada 

setiap pembeli 
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 Kepuasan Konsumen (Y) 
Pernyataan SS S KS TS STS 

29. Saya merasa puas dengan layanan 

Minimarket KITA Tegal 

30. Kualitas kinerja karyawan di 

Minimarket KITA Tegal sangat 

memuaskan 

31. Saya tertarik untuk berbelanja di 

Minimarket KITA Tegal di masa 

yang akan datang  

32. Saya akan merekomendasikan 

Minimarket KITA Tegal pada 

orang lain 
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Lampiran 6 Hasil Perhitungan uji Validitas Dengan SPSS 

Correlations 

  KP1 KP2 KP3 LT1 LT2 LT3 AT1 AT2 AT3 KH1 KH2 KP1 KP2 KP3 KT1 KT2 TOTAL X1 

KP1 Pearson Correlation 1 .510** .536** .523** .139 .541** .315 .571** .238 .215 .371* .237 .262 -.085 1.000** .510** .718** 

Sig. (2-tailed)  .004 .002 .003 .462 .002 .090 .001 .206 .253 .043 .208 .163 .657 .000 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP2 Pearson Correlation .510** 1 .443* .853** -.028 .570** .578** .364* .237 .532** .464** .365* .360 .172 .510** 1.000** .827** 

Sig. (2-tailed) .004  .014 .000 .881 .001 .001 .048 .207 .002 .010 .047 .051 .362 .004 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP3 Pearson Correlation .536** .443* 1 .355 -.096 .203 .551** .446* .419* .185 .467** .309 .335 .317 .536** .443* .663** 

Sig. (2-tailed) .002 .014  .054 .615 .283 .002 .013 .021 .327 .009 .097 .070 .088 .002 .014 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LT1 Pearson Correlation .523** .853** .355 1 .175 .829** .593** .374* .365* .480** .404* .396* .451* -.088 .523** .853** .844** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .054  .355 .000 .001 .042 .047 .007 .027 .030 .012 .642 .003 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LT2 Pearson Correlation .139 -.028 -.096 .175 1 .299 -.246 -.139 .132 -.266 -.210 -.123 .083 -.577** .139 -.028 .032 

Sig. (2-tailed) .462 .881 .615 .355  .109 .190 .462 .488 .155 .265 .516 .663 .001 .462 .881 .865 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

LT3 Pearson Correlation .541** .570** .203 .829** .299 1 .397* .450* .440* .308 .300 .378* .379* -.320 .541** .570** .716** 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .283 .000 .109  .030 .012 .015 .098 .108 .039 .039 .085 .002 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

AT1 Pearson Correlation .315 .578** .551** .593** -.246 .397* 1 .378* .350 .570** .655** .418* .173 .298 .315 .578** .721** 

Sig. (2-tailed) .090 .001 .002 .001 .190 .030  .039 .058 .001 .000 .022 .361 .110 .090 .001 .000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

AT2 Pearson Correlation .571** .364* .446* .374* -.139 .450* .378* 1 .396* .287 .297 .552** .196 .338 .571** .364* .664** 

Sig. (2-tailed) .001 .048 .013 .042 .462 .012 .039  .030 .124 .111 .002 .299 .068 .001 .048 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

AT3 Pearson Correlation .238 .237 .419* .365* .132 .440* .350 .396* 1 .202 .146 .269 .457* .000 .238 .237 .528** 

Sig. (2-tailed) .206 .207 .021 .047 .488 .015 .058 .030  .285 .443 .151 .011 1.000 .206 .207 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KH1 Pearson Correlation .215 .532** .185 .480** -.266 .308 .570** .287 .202 1 .368* .217 .118 .255 .215 .532** .546** 

Sig. (2-tailed) .253 .002 .327 .007 .155 .098 .001 .124 .285  .045 .250 .534 .174 .253 .002 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KH2 Pearson Correlation .371* .464** .467** .404* -.210 .300 .655** .297 .146 .368* 1 .317 .061 .351 .371* .464** .603** 

Sig. (2-tailed) .043 .010 .009 .027 .265 .108 .000 .111 .443 .045  .088 .748 .057 .043 .010 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP1 Pearson Correlation .237 .365* .309 .396* -.123 .378* .418* .552** .269 .217 .317 1 .260 .187 .237 .365* .554** 

Sig. (2-tailed) .208 .047 .097 .030 .516 .039 .022 .002 .151 .250 .088  .165 .323 .208 .047 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP2 Pearson Correlation .262 .360 .335 .451* .083 .379* .173 .196 .457* .118 .061 .260 1 -.155 .262 .360 .485** 

Sig. (2-tailed) .163 .051 .070 .012 .663 .039 .361 .299 .011 .534 .748 .165  .414 .163 .051 .007 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KP3 Pearson Correlation -.085 .172 .317 -.088 -.577** -.320 .298 .338 .000 .255 .351 .187 -.155 1 -.085 .172 .173 

Sig. (2-tailed) .657 .362 .088 .642 .001 .085 .110 .068 1.000 .174 .057 .323 .414  .657 .362 .359 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KT1 Pearson Correlation 1.000** .510** .536** .523** .139 .541** .315 .571** .238 .215 .371* .237 .262 -.085 1 .510** .718** 
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Sig. (2-tailed) .000 .004 .002 .003 .462 .002 .090 .001 .206 .253 .043 .208 .163 .657  .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

KT2 Pearson Correlation .510** 1.000** .443* .853** -.028 .570** .578** .364* .237 .532** .464** .365* .360 .172 .510** 1 .827** 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .014 .000 .881 .001 .001 .048 .207 .002 .010 .047 .051 .362 .004  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL 

X1 

Pearson Correlation .718** .827** .663** .844** .032 .716** .721** .664** .528** .546** .603** .554** .485** .173 .718** .827** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .865 .000 .000 .000 .003 .002 .000 .002 .007 .359 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Correlations 

  BL1 BL2 BL3 K1 K2 DT1 DT2 J1 J2 E1 E2 E3 TOTAL X2 

BL1 Pearson Correlation 1 .631** .646** .519** .373* .558** .461* .467** .410* .007 .646** .415* .808** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .003 .042 .001 .010 .009 .024 .970 .000 .023 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BL2 Pearson Correlation .631** 1 .613** .562** .428* .717** .525** .370* .401* .014 .701** .286 .824** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .018 .000 .003 .044 .028 .943 .000 .125 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

BL3 Pearson Correlation .646** .613** 1 .378* .343 .604** .605** .472** .356 -.072 .335 .302 .746** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .040 .063 .000 .000 .008 .053 .705 .070 .105 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K1 Pearson Correlation .519** .562** .378* 1 .501** .383* .245 .628** .229 -.062 .557** .439* .728** 

Sig. (2-tailed) .003 .001 .040  .005 .037 .192 .000 .223 .745 .001 .015 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

K2 Pearson Correlation .373* .428* .343 .501** 1 .480** .393* .237 .279 -.239 .557** .071 .589** 

Sig. (2-tailed) .042 .018 .063 .005  .007 .032 .207 .135 .203 .001 .711 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

DT1 Pearson Correlation .558** .717** .604** .383* .480** 1 .237 .406* .422* -.197 .388* .303 .706** 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .037 .007  .207 .026 .020 .298 .034 .104 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

DT2 Pearson Correlation .461* .525** .605** .245 .393* .237 1 .237 .208 -.083 .383* .051 .561** 

Sig. (2-tailed) .010 .003 .000 .192 .032 .207  .207 .270 .665 .037 .787 .001 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

J1 Pearson Correlation .467** .370* .472** .628** .237 .406* .237 1 .226 .064 .313 .663** .686** 

Sig. (2-tailed) .009 .044 .008 .000 .207 .026 .207  .230 .738 .092 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

J2 Pearson Correlation .410* .401* .356 .229 .279 .422* .208 .226 1 -.096 .275 .329 .550** 

Sig. (2-tailed) .024 .028 .053 .223 .135 .020 .270 .230  .612 .142 .076 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

E1 Pearson Correlation .007 .014 -.072 -.062 -.239 -.197 -.083 .064 -.096 1 .006 .135 .042 

Sig. (2-tailed) .970 .943 .705 .745 .203 .298 .665 .738 .612  .975 .478 .824 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

E2 Pearson Correlation .646** .701** .335 .557** .557** .388* .383* .313 .275 .006 1 .198 .702** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .070 .001 .001 .034 .037 .092 .142 .975  .294 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

E3 Pearson Correlation .415* .286 .302 .439* .071 .303 .051 .663** .329 .135 .198 1 .566** 

Sig. (2-tailed) .023 .125 .105 .015 .711 .104 .787 .000 .076 .478 .294  .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL 

X2 

Pearson Correlation .808** .824** .746** .728** .589** .706** .561** .686** .550** .042 .702** .566** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .001 .000 .002 .824 .000 .001  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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Lampiran 6 Hasil Perhitungan Uji Validitas dengan SPSS 
 

Correlations 

  K1 K2 K3 K4 TOTAL Y 

K1 Pearson Correlation 1 .057 .487** .416* .815** 

Sig. (2-tailed)  .765 .006 .022 .000 

N 30 30 30 30 30 

K2 Pearson Correlation .057 1 -.286 -.124 .291 

Sig. (2-tailed) .765  .125 .512 .119 

N 30 30 30 30 30 

K3 Pearson Correlation .487** -.286 1 .474** .652** 

Sig. (2-tailed) .006 .125  .008 .000 

N 30 30 30 30 30 

K4 Pearson Correlation .416* -.124 .474** 1 .699** 

Sig. (2-tailed) .022 .512 .008  .000 

N 30 30 30 30 30 

TOTAL Y Pearson Correlation .815** .291 .652** .699** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .119 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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Lampiran 7. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Dengan SPSS 
 
 
 
Reliabilitas Retailing Mix 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.907 .908 14 

 
 
 
 
 
Reliabilitas Service Quality 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.881 .886 11 

 
 
 
 
 
Reliabilitas Kepuasan Konsumen 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.713 .718 3 

 



107 
 

 
Lampiran 8 Tabulasi Hasil Penelitian 
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Lampiran 9 Hasil Pengujian 
 

1. Uji Normalitas Data 
a. Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Predicted Value 

N 100 

Normal Parametersa Mean 11.3400000 

Std. Deviation .66216679 

Most Extreme Differences Absolute .090 

Positive .048 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .896 

Asymp. Sig. (2-tailed) .398 

a. Test distribution is Normal.  
   

 

b. Grafik Normalitas  
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c. Grafik Normalitas P Plot 
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2. Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

retailingmix .823 1.216 

servicequality .823 1.216 

a. Dependent Variable: kepuasan     

 

 

3. Uji Heterokedastisitas 
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4. Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 43.408 2 21.704 22.630 .000a 

Residual 93.032 97 .959   

Total 136.440 99    

a. Predictors: (Constant), servicequality, retailingmix   

b. Dependent Variable: kepuasan    

 

 

5. Uji Parsial (Uji t) 

                                                                    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.835 1.448  1.958 .053 

retailingmix .063 .016 .363 3.932 .000 

servicequality .119 .036 .305 3.295 .001 

a. Dependent Variable: kepuasan      

 

 

6. Koefisien Determinasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

Sig. F Change 

1 .564a .318 .304 .97933 .000 

a. Predictors: (Constant), servicequality, retailingmix    

b. Dependent Variable: kepuasan     

 


