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ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, produk, harga dan 
tempat terhadap kepuasan konsumen. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang 
yang berbelanja di Mini Market Indomaret Hasanudin Genteng. Pengumpulan datanya 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Hasil analisis 
regresi linear berganda yaitu Ŷ = 0,090 + 0,129 X1 + 0,529 X2 + 0,604 X3 -  0,263 X4.  
Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen adalah 
Harga. Koefisien determinasi (Adjusted R2) yang diperoleh sebesar 0,713 atau 71,3% 
Artinya bahwa proposi variasi kepuasan konsumen 71,3% dapat dijelaskan oleh 
variabel Kualitas Layanan, Produk, Harga dan tempat. Hasil analisis uji F dinyatakan 
bahwa variabel Kualitas Layanan, Produk, Harga dan tempat secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan untuk hasil uji t 
dinyatakan bahwa variabel Kualitas Layanan, Produk, Harga dan tempat berpengaruh 
secara parsial terhadap kepuasan konsumen pada mini market Indomaret Hasanuddin 
Genteng. 
 
Kata Kunci : Kualitas Layanan, Produk, Harga, Tempat dan Kepuasan Konsumen 
 
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study to determine the effect of service quality, product, 
price and place to customer satisfaction. The sample in this research is 60 people who 
shop at Mini market Indomaret Hasanudin Genteng. Data collection was done by using 
questionnaire. This research uses multiple linear regression analysis method, 
hypothesis test, and classical assumption test. The result of multiple linear regression 
analysis is Ŷ = 0,090 + 0,129 X1 + 0,529 X2 + 0,604 X3 - 0,263 X4. The independent 
variable that has the most influence on the dependent variable is Price. The coefficient 
of determination (Adjusted R2) obtained by 0.713 or 71.3% This means that the 
proportion of consumer satisfaction variation 71.3% can be explained by the variable 
Quality of Service, Products, Prices and Place. The result of F test analysis stated that 
the variable of Quality of Service, Product, Price and place simultaneously have a 
significant effect on customer satisfaction. While for t test result stated that the variable 
of Quality of Service, Product, Price and place partially influence to consumer 
satisfaction on mini market Indomaret Hasanudin Genteng. 
 
Keywords: Service Quality, Product, Price, Place and Consumer Satisfaction 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Mini market merupakan suatu toko 
retail modern yang ada di Indonesia 
yang memiliki peranan penting bagi 
perkembangan perekonomian di 
Indonesia.Pertumbuhan ekonomi harus 
diarahkan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat serta 
mengatasi ketimpangan ekonomi 
dengan kesenjangan 
sosial.Perkembangan minimarket di 
Indonesia sangat pesat,dan 
pertumbuhannya minimarket menjamur 
dimana-mana,sehingga minimarket 
lebih beriorentasi dalam segi 
manajemen,teknologi,sumber daya 
manusia dan lain-lain.Konsumen 
adalah raja,kepuasan konsumen 
merupakan aspek vital dalam rangka 
bertahan dalam bisnis dan 
memenangkan persaingan. Kini 
konsumen semakin terdidik dan 
menyadari akan hak-haknya, oleh 
karena itu dapat dipahami oleh pakar 
pemasaran yang terdapat bahwa 
tidaklah realistis bila suatu perusahaan 
berharap tidak ada pelanggan yang 
tidak puas, tentu saja setiap 
perusahaan  dalam hal ini minimarket 
harus meminimalkan ketidak puasan 
pelanggan dengan memberikan 
pelayanan semakin hari semakin baik 
dan juga memperhatikan konsumen 
yang tidak puas. 

Pemasaran bukanlah yang asing, 
baik dalam kehidupan kota maupun 
pedesaan. Pemasaran merupakan 
salah satu aktivitas dari kegiatan 
ekonomi. Maka muncul dan 
menjamurnya minimarket toko modern 
yang berorentasi terhadap tingkat 
kepuasan maupun pelayanan yang 
diterima setiap konsumen. Juga 
menjamin kualitas produk, harga, dan 
tempat yang telah ada di minimarket. 
Strategi yang dilakukan mereka yaitu 
dengan menerapkan tata kelola 
perusahaan yang baik, selain itu 
dengan melakukan pelayanan yang 
prima sehingga dapat menyentuh hati 
pelanggan dan menimbulkan rasa 

nyaman kepada setiap konsumen yang 
datang. 

Untuk itu, salah satu hal yang bisa 
dilakukan adalah dengan meningkatkan 
pelayanan yang diberikan kepada 
konsumen, maka dari itu perlu adanya 
pemahaman dalam upaya perusahaan 
retail untuk menciptakan dan 
meningkatkan kepercayaan sekaligus 
kepuasan pelanggan untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik. 
Keadaan demikian ini membuat 
perusahaan retail harus selalu sadar 
akan di hadapkan dengan berbagai 
peluang dan ancaman yang muncul 
akibat persaingan yang terkandung 
dalam lingkungan pemasaran.Setiap 
minimarket modern harus mampu 
menciptakan pelayanan yang 
memuaskan kepada konsumen dan 
menguntungkan berbagai pihak. 

Kejelian dalam memanfaatkan 
peluang usaha merupakan faktor yang 
menentukan kemajuan minimarket/toko 
modern itu sendiri, apalagi dengan 
adanya pengetatan dan standart dari 
pemerintah. Maka minimarket atau toko 
modern mempunyai konsep maupun 
cara kerja yang bisa membuat atau 
menarik konsumen agar berlomba-
lomba datang ketoko mereka. 
Pentingnya pemasaran dilakukan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan 
dan keinginan konsumen akan suatu 
produk atau jasa. Pemasaran juga 
dapat dilakukan dalam rangka 
menghadapi persaingan dari waktu 
kewaktu semakin meningkat.Pesaing 
justru semakin gencar melakukan 
usaha pemasaran dalam memasarkan 
produk dan kualitas layanan. 
 Dengan latar belakang 
tersebutmaka penulis memutuskan 
untuk melakukan penelitian dengan 
judul PENGARUH KUALITAS 
LAYANAN, PRODUK, HARGA, DAN 
TEMPAT TERHADAP KEPUASAN 
KONSUMEN PADA MINI MARKET 
INDOMARET HASANUDIN GENTENG. 
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1.2. Rumusan Masalah 
a. Apakah ada pengaruh kualitas 

layanan, produk, harga, dan 
tempat terhadap kepuasan 
konsumen pada mini market 
Indomaret Hasanudin Genteng? 

b. Apakah ada pengaruh kualitas 
layanan terhadap kepuasan 
konsumen pada mini market 
Indomaret Hasanudin Genteng? 

c. Apakah ada pengaruh produk 
terhadap kepuasan konsumen 
pada mini market Indomaret 
Hasanudin Genteng? 

d. Apakah ada pengaruh harga 
terhadap kepuasan konsumen 
pada mini market Indomaret 
Hasanudin Genteng? 

e. Apakah ada pengaruh tempat 
terhadap kepuasan konsumen 
pada mini market Indomaret 
Hasanudin Genteng? 

f. Manakah diantara variabel kualitas 
layanan, produk, harga, dsn tempat 
yang berpengaruh paling dominan 
terhadap kepuasan konsumen 
pada mini market Indomaret 
Hasanudin Genteng? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis dan menguji 
pengaruh kualitas layanan, produk, 
harga, dan tempat terhadap 
kepuasan konsumen pada mini 
market Indomaret Hasanudin 
Genteng. 

b. Untuk menganalisa dan menguji 
pengaruh kualitas layanan 
terhadadap kepuasan konsumen 
pada mini market Indomaret 
Hasanudin Genteng. 

c. Untuk menganalisa dan menguji 
pengaruh produk terhadap 
kepuasan konsumen pada mini 
market Indomaret Hasanudin 
Genteng. 

d. Untuk menganalisis dan menguji 
pengaruh harga terhadap 
kepuasan konsumen pada mini 
market Indomaret Hasanudin 
Genteng. 

e. Untuk menganilisis dan menguji 
pengaruh tempat terhadap 

kepuasan konsumen pada mini 
market Indomaret Hasanudin 
Genteng. 

f. Untuk menganalis dan menguji 
variabel kualitas layanan, produk, 
harga, dan tempat yang 
berpengaruh dominan terhadap 
kepuasan konsumen. 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 

a. Nur Wulandari (2013) melakukan 
penelitian mengenai, ”Analisis 
Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas 
Pelayanan Dan Lokasi Terhadap 
Kepuasan Konsumen (Studi Kasus 
Pada Konsumen Kopikita Semar)”. 
Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian Non probability 
sampling dengan pendekatan 
purposive sampling dengan sampel 
100 responden. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan metode 
survey melalui kuesioner yang diisi 
oleh konsumen. Hasil dari 
persamaan regresi linier Y= 0,324 
x1 + 0,305 x2 + 0,224 x3. Hasil 
analisis menggunakan uji t dapat 
diketahui bahwa ketiga variabel 
independen secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. Kemudian hasil 
analisis uji F dapat diketahui 
bahwa ketiga variabel imdependen 
secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen.  

b. Oldy Ardhana (2010) melakukan 
penelitian mengenai “Analisis 
Pengaruh Kualitas pelayanan, 
harga, dan Lokasi terhadap 
Kepuasan Konsumen (Studi Pada 
Bengkel Caesar Semarang) 
penelitian ini menggunakan 
metode Accidental Method sampel 
dalam penelitian ini  adalah 100 
orang pelanggan dan kemudian 
dilakukan analisis terhadap data 
yang diperoleh dengan 
menggunakan analisis data secara 
kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari 
persamaan regresi linier Y = 
0,398x1 + 0,359x2 + 0,249x3. Hasil 
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pengujian hipotesis menggunakan 
uji t menunjukkan bahwa kegiga 
variable independen yang diteliti 
terbukti secara signifikan 
berpengaruh secara parsial 
terhadap variable dependen 
Kepuasan pelanggan. Kemudian 
melalui uji f dapat diketahui bahwa 
kegiga variable independen yang 
diteliti secara simultan 
berpengaruh terhadap variable 
dependen Kepuasan Konsumen. 

c. Fifyanti Ghanimata (2012) 
melakukan penelitian mengenai 
“Analisis Pengaruh Harga, Kualitas 
Produk, dan Lokasi terhadap 
Keputusan Pembelian (Studi Pada 
Pembelian Bandeng Juwana Erlina 
Semarang). Penelitian ini 
menggunakan metode Non-
probability samplingdengan 
pendekatan accidental sampling. 
Hasil dari analisis persamaan 
regresi Y = 0,242 X1 + 0,323 X2 + 
0,329 X3. Hasil analisis 
menggunakan uji t dapat diketahui 
bahwa ketiga variabel independen 
secara positif dan signifikan 
mempengaruhi variabel dependen. 
Kemudian melalui uji F dapat 
diketahui bahwa ketiga variabel 
layak untuk menguji variabel 
dependen.  

2.2. Landasan Teori 
a. Kualitas Layanan (X1) 

Kualitas layanan 
merupakan segala bentuk aktivitas 
yang dilakukan oleh perusahaan 
guna memenuhi harapan 
konsumen. Kualitas pelayanan 
(service quality) dapat diketahui 
dengan cara membandingkan 
persepsi para konsumen atas 
pelayanan yang nyata mereka 
terima/peroleh dengan pelayanan 
yang sesungguhnya mereka 
inginkan/harapakan terhadap 
atribut pelayanan suatu 
perusahaan. Pelayanan dalam hal 
ini diartikan sebagai jasa atau 
service yang disampaikan oleh 
pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, 
kemampuan, dan 
keramahtamahan yang ditujukan 
melalui sikap dan sifat dalam 
memberikan pelayanan untuk 
kepuasan konsumen. 

Menurut koltler dan keller 
dalam Tjiptono (2007:83)”kualitas 
pelayanan adalah suatu kegiatan 
ekonomi yang outputnya bukan 
produk konsumsi bersama dengan 
waktu dan memberikan nilai 
tambah (seperti kenikmatan, 
hiburan, santai,sehat) bersifat tidak 
berwujud”.  

Jadi pelayanan dapat 
didefinisikan sebagai tindakan atau 
kinerja yang dapat menciptakan 
manfaat bagi setiap konsumen 
dengan mewujudkan perubahan 
yang diinginkan dalam diri 
penerima guna untuk memenuhi 
harapan konsumen.Sehingga 
pelayanan itu sendiri memiliki nilai 
tersendiri bagi konsumen. 

Sedangkan Lewis dan 
Booms dalam Tjiptono (2007:121) 
bahwa menjelaskan “kualitas 
pelayanan sebagai ukuran 
seberapa bagus tingkat layanan 
yang diberikan mampu sesui 
dengan ekspektasi pelanggan”.. 

Jadi dari beberapa teori 
dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan merupakan salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi 
kepuasan pelanggan. 

 
b. Produk (product) (X2) 

Produk merupakan segala 
susuatu baik yang bersifat fisik 
maupun nonfisik yang dapat 
ditawarkan kepada konsumen 
untuk memenuhi keinginan dan 
kebutuhan. 

Menurut kotler dan keller 
dalam Mursid (2008:49),” produk 
adalah elemen kunci dalam 
keseluruhan penawaran pasar”.  
Menurut Tjiptono (2008:71) “produk 
dapat pula didefinisikan sebagai 
persepsi konsumen yang 
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dijabarkan oleh produsen melalui 
hasil produksinya”. 

Jadi dari beberapa definisi 
diatas, maka produk dapat 
didefinisikan sebagai kumpulan 
dari atribut-atribut yang nyata 
maupun tidak nyata, termasuk 
didalamnya kemasan, warna, 
harga, kualitas, dan merek 
ditambah dengan jasa dan reputasi 
penjualannya. 

 
c. Harga (Price) (X3) 

Harga merupakan salah satu 
faktor penting dari sisi penyedia 
jasa untuk menenangkan suatu 
persaingan dalam memasarkan 
produknya.Oleh karena itu harga 
harus ditetapkan. 

Menurut Ferdinand 
(2006:225), ”harga merupakan 
salah satu variable penting dalam 
pemasaran, dimana harga dapat 
mempengaruhi konsumen dalam 
mengambil keputusan untuk 
membeli suatu produk, karena 
berbagai alas an”. Alasan 
ekonomis akan menunjukkan 
harga yang rendah atau harga 
terlalu berkompetisi merupakan 
salah satu pemicu penting untuk 
meningkatkan kinerja pemasaran, 
tetapi alasan psikologis dapat 
menunjukkan bahwa harga justru 
merupakan indicator kualitas dan 
karena itu dirancang sebagai salah 
satu instrumen penjualan sekaligus 
sebagai instrument kompetisi yang 
menentukan. 

Menurut Alma (2005:169) 
menyatakan bahwa dalam ekonomi 
teori pengertian harga, nilai, dan 
utility ialah “suatu atribut yang 
melekat pada suatu barang, 
(wants), dan memuaskan 
konsumen (satisfaction). Harga 
(price) adalah nilai suatu barang 
yang dinyatakan dengan uang”. 

 
 
 
 

d. Tempat (place) (X4) 

Lokasi fasilitas jasa 
merupakan salah satu faktor 
krusial yang berpengaruh terhadap 
kesuksesan suatu jasa, karena 
lokasi erat kaitannya dengan pasar 
potensial penyedia jasa Tjiptono 
dan Chandra, (2005:98).”Secara 
garis besar, ada dua kemungkinan 
pertimbangan dalam hal lokasi 
fasilitasjasa.Pertama, pelanggan 
mendatangi lokasi fasilitas jasa dan 
yang kedua adalah penyedia jasa 
yang mendatangi pelanggan”. 
Selain itu, penyedia jasa 
dimungkinkan mengkombinasikan 
keduanya. Lokasi berpengaruh 
terhadap dimensi-dimensi 
strategik, seperti fleksibilitas, 
competitive positioning, 
manajemen permintaan, dan focus 
strategic. Fleksibilitas sebuah 
lokasi merupakan ukuran sejauh 
mana sebuah jasa mampu 
bereaksi terhadap situasi 
perekonomian yang 
berubah.Keputusan pemilihan 
lokasi berkaitan dengan komitmen 
jangka panjang terhadap aspek-
aspek yang sifatnya kapital intensif, 
karena itu penyedia jasa harus 
mempertimbangkan, menyeleksi 
dan memilih lokasi yang responsif 
terhadap kemungkinan perubahan 
ekonomi, demografis, budaya, 
persaingan dan peraturan di masa 
mendatang. Competitive.Tjiptono 
dan Chandra, (2005:102).”Jika 
perusahaan berhasil memperoleh 
dan mempertahankan lokasi yang 
strategis, maka itu dapat menjadi 
rintangan yang efektif bagi para 
pesaing untuk mendapatkan akses 
ke pasar”. 

 
e. Kepuasan Konsumen (Y) 

Menurut Umar (2005:65) 
“Kepuasan konsumen adalah 
tingkat perasaan seseorang 
setelah membandingkan antara 
apa yang dia terima dan 
harapannya”. Seorang pelanggan, 
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jika merasa puas dengan nilai yang 
diberikan oleh produk atau jasa, 
sangat besar kemungkinannya 
menjadi pelanggan dalam waktu 
yang lama. 

Menurut Tjiptono (2007:86), 
“adanya kepuasan pelanggan akan 
dapat menjalin hubungan harmonis 
antara produsen dengan 
konsumen”. Menciptakan dasar 
yang baik bagi pembelian ulang 
serta terciptanya loyalitas 
pelanggan dan membentuk 
rekomendasi dari mulut ke mulut 
yang akan dapat menguntungkan 
sebuah perusahaan. 

Pada dasarnya tujuan dari 
suatu bisnis adalah untuk 
menciptakan para konsumen yang 
merasa puas.Setiap orang atau 
organisasi (perusahaan) harus 
bekerja dengan konsumen internal 
dan eksternal untuk memenuhi 
kebutuhan mereka bekerjasama 
dengan pemasok internal dan 
eksternal demi terciptanya 
kepuasan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2005:87) 
indikator yang diukur dalam 
kepuasan konsumen adalah 
sebagai berikut: 
1) “Kepuasan konsumen 

keseluruhan  
2) Minat pemakaian ulang 
3) Kesediaan untuk 

merekomendasikan”. 
 

2.3. Hipotesis 
Hipotesis merupakan anggapan 

dasar yang kemudian membuat suatu 
teori yang masih harus diuji 
kebenarannya. Berdasarkan pada 
masalah pokok dan tinjauan pustaka, 
maka hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah: 
a. Diduga kualitas layanan, produk, 

harga, dan tempat berpengaruh 
secara simultan terhadap 
kepuasan konsumen pada mini 
market Indomaret Hasanudin 
Genteng. 

b. Diduga kualitas layanan 
berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen 
pada mini market Indomaret 
Hasanudin Genteng. 

c. Diduga produk berpengaruh secara 
parsial terhadap kepuasan 
konsumen pada mini market 
Indomaret Hasanudin Genteng. 

d. Diduga harga berpengaruh secara 
parsial terhadap kepuasan 
konsumen pada mini market 
Indomaret Hasanudin Genteng. 

e. Diduga tempat berpengaruh secara 
parsial terhadap kepuasan 
konsumen pada mini market 
Indomaret Hasanudin Genteng. 

f. Diduga salah satu diantara variabel 
kualitas layanan,produk, harga, 
dan tempat berpengaruh paling 
dominan terhadap kepuasan 
Konsumen pada mini market 
Indomaret Hasanudin Genteng. 

 

3. METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 
Indomaret Hasanudin Genteng.Alasan 
tersebut karena mudah untuk 
mendapatkan berbagai informasi yang 
dapat membantu untuk menyelesaikan 
proposal ini. 
3.2. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  

Menurut Sugiyono, (2002:76) 
Populasi merupakan wilayah 
generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.  

Populasi yang diambil dalam 
penelitian ini adalah konsumen 
pada Indomaret Hasanudin 
Genteng yang tidak diketahui 
jumlahnya. 

b. Sampel  
Sampel menurut Roscoe dan 

Sugiyono (2007:85) menyampaikan 
salah satu saran dalam 
menentukan ukuran sampel, “ bila 
dalam penelitian akan melakukan 
analisis dengan multivariate 
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(korelasi atau regresi ganda), maka 
jumlah anggaota sampel minimal 10 
kali dari jumlah variabel yang 
diteliti”. Penelitian ini menggunakan 
jumlah responden sebesar 60 
responden. =12 x 5 = 60 
responden. 

 
3.2 Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Kualitas Layanan (X1)  
Kualitas pelayanan 

didefinisikan sebagai ukuran 
seberapa bagus tingkat layanan 
yang diberikan mampu sesui 
dengan ekspektasi 
pelanggan.Berdasarkan definisi ini, 
kualitas pelayanan bisa diwujudkan 
melalui pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan serta 
ketepatan penyampaiannya untuk 
mengimbangi harapan pelanggan. 
Indikator yang digunakan untuk 
variabel kualitas layanan adalah : 

1) Responsiveness (Daya 
Tanggap) 

2) Reliability   (Keandala) 
3) Assurance   (Jaminan) 
4) Empathy    (Kepedulian) 
5) Tangibles    (Bukti Langsung) 

b. Variabel Produk (X2) 
Produk didefinisikan sebagai 

sesuatu yang dapat ditawarkan 
kedalam pasar untuk 
diperhatikan, dimiliki, dipakai, 
atau dikonsumsi sehingga dapat 
memuaskan keinginan atau 
kebutuhan.Kualitas produk 
merupakan segala sesuatu yang 
memiliki nilai dipasar sasaran 
(target market) dimana 
kemampuannya memberikan 
manfaat dan kepuasan. 

Indikator yang digunakan 
untuk variabel produk menurut 
Kotler dan Amstrong (2008:354): 

1) Merk (branding) 
2) Pengemasan (packing) 
3) Kualitas produk (product 

Quality) 
c. Variabel Harga (X3) 

Harga adalah sejumlah uang 
yang dibayarkan atas barang dan 
jasa, atau jumlah nilai yang 

konsumen tukarkan dalam rangka 
mendapatkan manfaat dari 
memiliki atau menggunakan 
barang atau jasa.Indikator menurut 
Stanton (1998:96): 

1) Keterjangkauan Harga  
2) Kesesuaian harga dengan 

kualiatas produk 
3) Daya saing harga 
4) Kesesuaian harga dengan 

manfaat  
d. Variabel Tempat (X4) 

Lokasi adalah tempat untuk 
melaksanakan suatu usaha dan 
merupakan faktor krusial berhasil 
atau tidaknya sebuah usaha, 
indikator yang digunakan untuk 
variabel tempat menurut Fandy 
Tjiptono dan Gregorius Chandra 
(2005:108): 

1) Akses  
2) Tempat parkir 
3) Lingkungan  

e. Variabel Kepuasan konsumen (Y) 
Kepuasan konsumen 

merupakan perbandingan antara 
harapan yang diinginkan 
konsumen dengan kenyataan yang 
mereka terima. Apabila harapan 
yang mereka inginkan terpenuhi 
maka mereka akanmerasa puas, 
sedang harapan yang tidak sesuai 
dengan kenyataan akan membuat 
mereka tidak puas. 

Indikator yang digunakan 
untuk variabel kepuasan konsumen 
menurut Tjiptono (2005:87): 
1) Kepuasan konsumen 

keseluruhan 
2) Minat pemakaian ulang 
3) Kesediaan untuk 

merekomendasikan 
 
4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
4.1 Uji 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 diukur oleh kuesioner tersebut 
Ghozali (112:2006) “Uji validitas 
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dilakukan dengan membandingkan nilai 
r hitung dengan nilai r tabel untuk 
degree of freedomd(f) = n –2 dengan 
alpha 0,05”. Jika r hitung lebih besar 
dari r tabel dan nilai r positif, maka butir 
atau pertanyaan tersebut dikatakan 
valid. Berikut hasil dari uji validitas yang 
dilakukan terhadap variabel X1, X2, X3, 
X4 dan variabel Y. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas  
Variabel  Item r 

hitung 
r tabel Ket 

 

Kualitas 
Layanan 

(X1) 

X1.1 0.530 0.2542 Valid 

X1.2 0.706 0.2542 Valid 

X1.3 0.877 0.2542 Valid 

X1.4 0.664 0.2542 Valid 

X1.5 0.481 0.2542 Valid 

Produk 
(X2) 

X2.1 0.808 0.2542 Valid 

X2.2 0.888 0.2542 Valid 

X2.3 0.783 0.2542 Valid 

Harga 
(X3) 

X3.1 0.613 0.2542 Valid 

X3.2 0.836 0.2542 Valid 

X3.3 0.832 0.2542 Valid 

X3.4 0.833 0.2542 Valid 

Tempat 
(X4) 

X4.1 0.829 0.2542 Valid 

X4.2 0.891 0.2542 Valid 

X4.3 0.897 0.2542 Valid 

Kepuasan 
Konsumen 

(Y) 

X1 0.917 0.2542 Valid 

X2 0.904 0.2542 Valid 

X3 0.801 0.2542 Valid 

Sumber : Data Lampiran Diolah 

Secara statistik, dalam penelitian 
ini jumlah responden yang digunakan 
adalah 60 responden. Untuk df = 60 – 2 
= 58. Tingkat signifikansi 5% akan 
didapat r tabel sebesar 0,2542. Seperti 
yang telah tersaji dalam tabel, nilai 
rhitungdari variabel X1, X2, X3, X4dan Y  
lebih besar dari nilai r tabel 0,2542 
maka item-item tersebut dinyatakan 
valid. 

 
4.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel 
atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2006).”Uji reliabilitas adalah 
tingkat kestabilan suatu alat pengukur 
dalam mengukur suatu 
gejala/kejadian”. Menurut Nunnaly 
(1967) dalam Ghozali (2006),”suatu 
konstruk dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha> 
0,6”.  

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas  

Faktor 
Cronbach’s 

Alpha 
Batas 

Minimal 
Ket 

Kualitas 
Layanan 

0.672 0,6 Reliabel 

Produk 0.769 0,6 Reliabel 

Harga 0.788 0,6 Reliabel 

Tempat 0.841 0,6 Reliabel 

Kepuasan 
Konsumen 

0.846 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat 
disimpulkan bahwa semua item 
pertanyaan yang berkaitan dengan 
variabel independen Kualitas 
Layanan(X1), Produk(X2), Harga(X3), 
Tempat(X4) serta variabel diperoleh 
Kepuasan Konsumen (y) dikatakan 
reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
Cronbach’s Alpha, lebih besar dari 0.60 
dan dapat digunakan dalam penelitian 
ini. 

 
4.3 Uji Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan 
analisis regresi berganda dengan 
bantuan program SPSS versi 20 
diperoleh hasil analisis sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Analisis Regresi Berganda 

Variabel Independent 
Unstandar
dized 
Coefficient 

thitung Sig. 

Konstanta 0.090 0.238 0.812 

Kualitas Layanan (X1) 0.129 2.048 0.045 

Produk (X2) 0.529 3.847 0.000 

Harga (X3) 0.604 5.290 0.000 

Tempat (X4) 
-0.263 -

2.252 
0.028 

Variabel Dependent (Y) : Kepuasan Konsumen 

Fhitung 37,654 

Ftabel 2,54 

ttabel 2,004 

R 0,856a 

R Square 0,733 

Adjusted R Square 0,713 

Signifikansi 0,000b 

Α 0,05 

N 60 

Sumber : Data Diolah 
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Model persamaan regresi dari hasil 
perhitungan di atas dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

 
Ý = 0,90 +0,129 X1 + 0,529 X2 + 0,604 
X3 – 0,263 X4 

 
a. 0,90 artinya adalah titik potong 

garis regresi dengan sumbu tegak 
Y. 

b. 0,129 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin 
padaKualitas Layanan(X1) 
makaKepuasan Konsumen (Y) 
akan naik sebesar 0,129. 

c. 0,529 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin 
padaProduk(X2) makaKepuasan 
Konsumen (Y) akan naik sebesar 
0,529. 

d. 0,604 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin 
padaHarga(X3) makaKepuasan 
Konsumen (Y) akan naik sebesar 
0,604. 

e. -0,263 mempunyai arti bahwa jika 
jawaban responden naik 1 poin 
padaTempat (X4) maka Kepuasan 
Konsumen (Y) akan turun sebesar 
0,263. 
 

4.4 Uji F 
Uji F digunakan untuk menguji 

apakah ada pengaruh yang signifikan 
secara simultan antara variabel 
independen (X) terhadap variabel 
dependen (Y). Tingkat signifikasi yang 
diharapkan adalah α = 5% atau 
confidence interval sebesarnya 95% 
dan dengan degree of freedom (n-k-1), 
dimana n adalah jumlah observasi dan 
k merupakan jumlah variabel 
independen, maka dapat diperoleh nilai 

 F – tabel 0,005 ( k ; n – k – 1 ). 

 F tabel 0,005 ; ( 4; 60 – 4 – 1 ) 

 F tabel 0,05 ; ( 4; 55 ) 

 F tabel = 2,54 
Dari hasil perhitungan diperoleh Fhitung > 
Ftabelatau 37,654>2,54 maka H0 ditolak. 
Maka artinya adalah Variabel Kualitas 
Layanan (X1), Produk (X2) , Harga (X3) 
dan Tempat (X4) berpengaruh secara 
simultan terhadap Kepuasaan 

Konsumen (Y) pada mini market 
Indomaret Hasanuddin Genteng. 

4.5 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji 
pengaruh masing-masing variabel 
independen secara parsial terhadap 
variabel dependen. Hasil pengujian ini 
diperoleh dengan cara membandingkan 
nilai thitung dengan nilai ttabel. 

a. Kualitas Layanan (X1) 
Tingkat signifikasi yang diharapkan 
adalah α = 5% atau dengan ttabel 

sebesar 2,004. Berdasarkan hasil 
perhitungan dapat terlihat bahwa 
thitung 2,048 > ttabel 2,004, maka 
dapat disimpulkan bahwa Kualitas 
Layanan (X1) berpengaruh secara 
signifikan terhadap Kepuasan 
Konsumen (Y) pada mini 
marketIndomaret Hasanuddin 
Genteng.  

b. Produk (X2) 
Tingkat signifikasi yang diharapkan 
adalah α = 5% atau dengan ttabel 

sebesar 2,004. Berdasarkan hasil 
perhitungan dapat terlihat bahwa t 

hitung sebesar 3,847dan ttabel sebesar 
2,004, maka dapat disimpulkan 
bahwa Produk(X2) secara parsial 
berpengaruhsignifikan terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y) pada 
mini marketIndomaret Hasanuddin 
Genteng.  

c. Harga (X3) 
Tingkat signifikasi yang diharapkan 
adalah α = 5% atau dengan ttabel 

sebesar 2,004. Berdasarkan hasil 
perhitungan dapat terlihat bahwa 
nilai t hitung untuk Harga (X3) 
sebesar 5,290. Terlihat bahwa 
thitung sebesar 5,290 dan ttabel 

sebesar 2,004, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Harga (X3) 
secara parsialberpengaruh 
signifikan terhadap Kepuasan 
Konsumen (Y) pada mini 
marketIndomaret Hasanuddin 
Genteng. 

d. Tempat  (X4) 
Tingkat signifikasi yang diharapkan 
adalah α = 5% atau dengan ttabel 
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sebesar 2,004. Berdasarkan hasil 
perhitungan dapat terlihat bahwa 
nilai t hitung untuk variabel tempat 
(X4) adalah sebesar -2,252. 
Terlihat bahwa thitung sebesar -
2,252 < ttabel sebesar -2,004, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Tempat (X4) secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y) pada 
mini marketIndomaret Hasanudin 
Genteng. 
 

4.6 Analisis Koefisien Determinasi 
(R2) 

Analisis ini digunakan untuk 
mengetahui tingginya derajat pengaruh 
(kontribusi) antara variabel independen 
secara simultan terhadap variabel 
dependen seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of 
the 

Estimate 

1 0,856a 0,733 0,713 ,30339 

Sumber: Data Diolah 

Pada tabel diatas dapat dilihat 
bahwa nilai Adjusted R Square  
sebesar 0,713 yang artinya dengan 
memasukkan variabel Kualitas Layanan 
(X1) , Produk (X2) , Harga (X3) dan 
Tempat(X4) ke dalam faktor model, 
maka dapat digunakan untuk 
menjelaskan  71,3% perubahan yang 
terjadi pada Kepuasan Konsumen (Y) 
sebesar 71,3%.  

 
4.7 Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolonieritas 
Multikolonieritas berarti 

adanya hubungan linier sempurna 
atau pasti diantara atau semua 
variabel yang menjelaskan 
(variabel independen) dari model 
regresi.Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya meultikolonieritas dengan 
menggunakan VIF (Variance 
Inflantion Factor) < 10 dan 
mempunyai angka toleran 

mendekati 1. Hasil perhitungan 
multikolonieritas dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas 

 Collinearity Statistics 

Variabel Tolerance Nilai VIF 

X1 ,747 1,339 

X2 ,286 3,491 

X3 ,495 2,018 

X4 ,358 2,795 

Sumber : Data Diolah 

Dari hasil uji multikolonieritas 
pada tabel diatas diketahui bahwa 
seluruh variabel independen tidak 
terdapat multikolinieritas karena nilai 
VIF < 10. 
b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk 
mengetahui apakah dalam sebuah 
model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari satu 
pengamatan ke pengamatan lain, 
karena model regresi yang baik 
adalah yang homokedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Jika nilai signifikansi lebih besar 
dari α (5%) atau -ttabel<thitung< ttabel 
maka tidak terdapat 
heteroskedastistisitas dan 
sebaliknya. Untuk lebih jelasnya 
disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) -,299 ,241 -,070 -1,242 ,220 

Kualitas 
Layanan 
(X1) 

-,019 ,040 ,273 -,473 ,638 

Produk 
(X2) 

,100 ,088 ,118 1,138 ,260 

Harga (X3) ,047 ,073 ,650 ,650 ,518 

Tempat 
(X4) 

-,011 ,074 -,033 -,152 ,879 

Sumber : Data Diolah 

Mendasarkan uji heteroskedastisitas 
yang menunjukkan bahwa nilai sig > 
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0,05 dan nilai t hitung < t tabel (2,004) 
maka untuk variabel Kualitas Layanan 
(X1), Produk (X2), Tempat (X3) dan 
Harga tidak terjadi heteroskedastisitas. 

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh 
kualitas pelayanan, produk, harga, dan 
tempat terhadap kepuasan 
konsumenINDOMARET HASANUDIN 
GENTENG. Berdasarkan hasil dari 
analisis data dan pembahasan pada 
bab sebelumnya diperoleh simpulan 
sebagai berikut: 
a. Berdasarkan analisis regresi liniar 

berganda diperoleh persamaan : 
 

Ý = 0,90 +0,129 X1 + 0,529 X2 + 0,604 
X3 – 0,263 X4 

Pada persamaan diatas 
menunjukkan ada angka yang 
signifikan dan ada angka yang 
tidah signifikan karena 
probabilitasnya menujukkan angka 
kurang dari 0,05 dan lebih dari 
0,05. Adapun interpretasi dari 
persamaan diatas adalah : 

1)  0,90 artinya adalah titik 
potong garis regresi dengan 
sumbu tegak Y. 

2) 0,129 mempunyai arti bahwa 
jika jawaban responden naik 
1 poin pada faktor Kualitas 
Layanan(X1) maka poin 
Kepuasan Konsumen (Y) 
akan naik sebesar 0,129. 

3) 0,529 mempunyai arti bahwa 
jika jawaban responden naik 
1 poin pada faktor Produk(X2) 
maka poin Kepuasan 
Konsumen (Y) akan naik 
sebesar 0,529. 

4) 0,604 mempunyai arti bahwa 
jika jawaban responden naik 
1 poin pada faktor Harga(X3) 
maka poin Kepuasan 
Konsumen (Y) akan naik 
sebesar 0,604. 

5) -0,263 mempunyai arti bahwa 
jika jawaban responden naik 

1 poin pada faktor 
Tempat(X4) maka poin 
Kepuasan Konsumen (Y) 
akan turun sebesar 0,503. 

b. Berdasarkan uji F didapat hasil 
Fhitung> Ftabel (37,654>2,54) 
artinya bahwa secara 
simultanvariabel Kualitas 
Layanan(X1) Produk 
(X2)Harga(X3) dan 
Tempat(X4)berpengaruh 
signifikan terhadap variabel 
kepuasan konsumen(Y) pada 
mini market INDOMARET 
HASANUDDIN GENTENG.  

c. Hasil Uji t  
1) Berdasarkan uji t untuk 

variabel Kualitas Layanan(X1) 
didapatkan hasil thitung> ttabel 
(2,048> 2,004), dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
Kualitas Layanan(X1) secara 
parsial berpengaruh signifikan 
terhadap variabel kepuasan 
konsumen (Y)pada mini 
market INDOMARET 
HASANUDDIN GENTENG. 

2) Berdasarkan uji t untuk 
variabel Produk (X2) 
didapatkan hasil thitung> ttabel 
(3,847> 2,004), dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
Produk(X2) secara parsial 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Kepuasan 
Konsumen (Y)pada mini 
market INDOMARET 
HASANUDDIN GENTENG. 

3) Berdasarkan uji t untuk 
variabel Harga (X3) 
didapatkan hasil thitung> ttabel 
(5,290> 2,004), dapat 
disimpulkan bahwa variabel 
Harga(X3) secara parsial 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Kepuasan 
Konsumen (Y)pada mini 
market INDOMARET 
HASANUDDIN GENTENG. 

4) Berdasarkan uji t untuk 
variabel Tempat (X4) 
didapatkan hasil thitung> ttabel (-
2,252<-2,004), dapat 
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disimpulkan bahwa variabel 
Tempat(X4) secara parsial 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Kepuasan 
Konsumen (Y)pada mini 
market INDOMARET 
HASANUDDIN GENTENG. 

d. Berdasarkan Nilai Adjusted R2 
sebesar 0,713atau 71,3% yang 
artinya variabel Kualitas 
Pelayanan(X1) Produk 
(X2)Harga(X3)dan 
Tempat(X4)mampu menjelaskan 
proporsi perubahanKepuasan 
Konsumen(Y) sebesar 71,3%. 

e. Berdasarkan uji multikolinearitas 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
1) Variabel Kualitas Layanan(X1), 

nilai VIF = 1,339 < 5 
2) Variabel Produk(X2), nilai VIF 

= 3,491 < 5 
3) Variabel Harga(X3), nilai VIF = 

2,018 < 5 
4) Variabel Tempat(X4), nilai VIF 

= 2,795< 5 
Disimpulkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieritas antar variabel 
independent dalam model regresi 
tersebut. 

f. Berdasarkan pada uji 
heteroskedastisitas didapatkan 
hasil bahwa model regresi ini 
tidak mengalami 
heteroskedastisitas. 

g. Berdasarkan hasil t hitung dari 
Harga (X3) memiliki pengaruh 
sebesar 5,290 yaitu variabel yang 
paling berpengaruh terhadap 
Kepuasan Konsumen (Y) pada  
mini market INDOMARET 
HASANUDDIN GENTENG. 
 

5.3. Rekomendasi 
Berpijak dari simpulan yang telah 

dikemukakan, maka rekomendasi yang 
perlu disampaikan adalah: 

a. Indomaret Hasanudin Genteng 
hendaknya terus meningkatkan 
Kualitas Layanan, Produk, Harga 
dan Tempatagar dapat 
meningkatkan Kepuasan 
Konsumen. 

b. Bagi pihak atasan INDOMARET 
HASANUDIN GENTENG 
diharapkan memperhatikan aspek 
kualitas layanan, produk, harga 
dan tempat, hal ini bertujuan 
untuk lebih meningkatkan 
kepuasan konsumen. 

c. Untuk pihak akademisi 
diharapkan penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan rujukan 
baru sebagai referensi baik itu 
yang menggunakan judul 
penelitian yang sama maupun 
dengan judul penelitian lain yang 
menggunakan salah satu variable 
yang ada dalam penelitian ini.  

d. Bagi peneliti selanjutnya, 
sebaiknya diadakan penelitian 
lanjutan untuk mengetahui faktor-
faktor lain yang mempengaruhi 
kepuasan konsumenpada 
INDOMARET HASANUDIN 
GENTENG selain variabel 
kualitas layanan, produk, harga, 
dan tempat. 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Alma. (2006). Pemasaran dan 
Pemasaran Jasa. 
Alfabeta, Bandung 

 
Hurriyanti, Ratih, (2010).Bauran 

Pemasaran dan 
Loyalitas 
Konsumen.Alfabeta. 
Bandung. 

 
Kotler, Philip.(2005).Manajemen 

PemasaranJilid 1 dan 2. 
PT Indeks. Jakarta  

 Dan Kevin Keller.(2007) 
.manajemen pemasaran 
jilid 2.  Indeks 

 
Lopiyadi, Rambat dan 

A.Hamdani.(2006).manaj
emen pemesaran 
jasa.Salemba 
Empat.Jakarta  



865 Vol. 5, No. 2, Agustus 2017 : 853-865 
 

 
 

Marzuki. (2005). Metodologi Riset. 
Yogyakarta 

 
Suharsimi. (2002). Metodologi 

Penelitian. Penerbit PT. 
Rineka Cipta. Jakarta 

 
Sugiono.(2007). Statistika Untuk 

Penelitian.Alfabeta. 
Bandung  

 
Swasth, DH.,Basu. (2000). Dasar-dasar 

Marketing. Liberty. 
Yogyakarta. 

 
Tjiptono, Fandi.(2005). Pemasaran 

Jasa. Bayumedia. 
Malang  

 .(2008). Strategi 
Pemasaran.Edisi kedua 
penerbit Andi 
Yogyakarta. 

 
Umar. (2002) “Metode Riset 

Komunikasi Organisasi”. 
PT. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta. 

 .(2003). Metodologi 
Penelitian Untuk Skripsi 
dan Tesis Bisnis  PT. 
Gramedia pertama. 
Jakarta 

 
Augusty, Ferdinand. (2006). Metode 

Penelitian Manajemen: 
pedoman penelitian 
untuk skripsi. Tesis dan 
disertai ilmu manajemen. 
Universitas Diponegoro. 
semarang 

 
Oldy Ardhana. 2010. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, 
Harga Dan Lokasi 
Terhadap Kepuasan 
Pelanggan. Universitas 
Diponegoro 

 
Prasetyo Adi. 2008. Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 
Terhadap Kepuasan 
Nasabah. Yogyakarta 

Angga Risa Irwandi, 2014, Analisis 
Pengaruh Kualitas 
Pelayanan dan Produk 
Terhadap Kepuasan 
Nasabah. Untag 
Banyuwangi. 

 
Fifyanita Ghanimata. (2012). Analisis 

Pengaruh Harga, 
Kualitas Produk, Dan 
Lokasi Terhadap 
Keputusan Pembelian. 
Universitas Diponegoro 
Semarang. 

 
Nur Wulandari. (2013). Analisis 

Pengaruh Kualitas 
Produk, Kualitas 
Pelayanan Dan Lokasi 
Terhadap Kepuasan 
Konsumen. Universitas 
Diponegor 

 


