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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek 

4.1.1 Latar Belakang Mega Beton Cirendeu  

 Mega Beton Cirendeu adalah salah satu perusahaan ritel yang bergerak 

dalam bidang penjualan besi beton. Mega Beton Cirendeu didirikan pada tahun 

2011 hingga sekarang masih tetap setia melayani pelanggan. Adapun produk yang 

dijual Mega Beton Cirendeu adalah sebagai berikut: 

a)  Besi Beton 

b)  Baja 

c)  Baja Ringan (Rangka Atap) 

d)  Pagar BRC 

e)  Profil Baja 

f)  Floordeck 

g)  Aksesoris Baja dan Baja Ringan 

 Pada tahun 2002 didirikan toko besi beton bernama Mega Baja di Pulo 

Gebang di Jakarta Timur yang didirikan oleh Bapak Maman. Hampir setiap dua 

tahun dibuka cabang baru di sekitar Jabotabek, sampai tahun 2008 sudah ada 

enam cabang Mega Baja Grup. Melihat  kesuksesan dari Mega Baja Pulo Gebang 

yang pada saat itu memiliki nilai penjualan mencapai 4 milliar per bulan, maka 

timbul keinginan untuk mencoba membuka usaha toko besi. Disamping itu juga 

melihat laju pembangunan di sektor properti yang kian berkembang maka Bapak 

Tarmizi Rusli membuka toko besi Mega Baja di Cirendeu Tangerang Selatan pada 
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tahun 2008. Alasan memilih lokasi toko di Cirendeu karena belum adanya 

persaingan ditambah juga tingkat pembangunan perumahan di daerah tersebut 

yang sedang tumbuh.  

 Setahun kemudian muncul persaingan dengan dibangunnya toko besi Centra 

Baja yang terletak tidak jauh dari Mega Baja. Melihat fenomena dengan adanya 

toko besi Centra Baja ternyata penjualan dari toko besi Mega Baja tidak 

mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut menunjukan bahwa pangsa pasar di 

wilayah Cirendeu tinggi, maka pada tahun  2011 timbul ide untuk membuka toko 

besi yang kedua dengan nama Mega Beton yang terletak di wilayah Cirendeu. 

Meskipun sudah ada tiga toko besi di daerah tersebut, ternyata tidak mengurangi 

penjualan dari Mega Baja dan Mega Beton. Sehingga pada bulan Mei 2013 

didirikan toko ketiga dengan nama Mega Steel. 

4.1.2 Visi dan Misi Mega Beton Cirendeu 

 Visi Mega Beton Cirendeu 

 Memiliki 10 cabang pada tahun 2020 dan Menjadi pemimpin pasar dalam 

penjualan besi beton di wilayah Tangerang Selatan. 

Misi Mega Beton Cirendeu: 

 We Serve Better 

 Pelayanan selalu lebih baik dan lebih cepat 

 Menjadikan Mega Beton sebagai satu-satunya tujuan pelanggan untuk 

membeli besi di Jabodetabek dengan upaya pelayanan selalu lebih cepat dan 

lebih baik. 
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4.2  Kualitas Pelayanan di Mega Beton 

 Kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dapat memberikan 

kontribusi kepada perusahaan dalam meningkatkan pendapatan, dan kualitas 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu Mega 

Beton memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen supaya para konsumen 

mendapatkan kepuasan dalam berbelanja di Mega Beton.Ada lima variabel 

kualitas pelayanan yang digunakan Mega Beton yaitu bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, empaty.  

Kualitas pelayanan  Mega Beton dari bukti fisik terlihat dari kebersihan 

tempat, kerapihan dalam peletakan barang, karyawan nya yang menggunakan 

seragam, dan berpenampilan rapih. Kualitas pelayanan dari keandalan terlihat 

dengan memberikan pelayanan yang sigap dan keakurtan dalam memberikan opsi 

barang yang di butuhkan oleh pelanggan. Dari segi daya tanggap dilihat dari 

karyawan Mega Beton yang mau memperjelas kembali barang yang dibutuhkan 

pelanggan, mendengarkan apapun yang di tanyakan pelanggan, dan kesigapan 

dalam melayani pelanggan. Sedangkan dari segi jaminan nya karyawan Mega 

Beton mengetahui produk-produk yang dijual, berperilaku sopan dalam 

menghadapi pelanggan, dan dapat di percaya dalam memberikan solusi kepada 

pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu khawatir jika tidak tahu produk yang 

akan di beli. Kualitas pelayanan dari segi empaty karyawan Mega Beton selalu 

fokus terhadap pelanggan yang sedang di layaninya dan mau menerima kritik dan 

saran dari pelanggan. 

Dengan melakukan penelitian menggunakan lima variabel tersebut 

membuktiakn banyak konsumen yang merasa puas dengan kualitas pelayanan di 

Mega Beton. Bukti ini bisa dilihat dari hasil penelitian dengan mengguakan sistem 

kuesioner yang terdapat di tabel distribusi frekuensi 4.5-4.9 dan dari hasil 

testimoni yang terdapat di tabel 1.1 yang terdapat di bab 1. 
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4.3  Karakteristik Responden 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang 

diperoleh dari responden, data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat 

profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data deskriptif yang menggambarkan gambaran 

umum keadaan atau kondisi responden sebagai informasi tambahan untuk 

memahami hasil-hasil penelitian. Deskripsi karakteristik responden adalah 

menguraikan atau memberikan gambaran mengenai identitas responden dalam 

penelitian ini. Sebab dengan menguraikan karakteristik responden yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini,  akan dapat diketahui identitas responden dalam 

penelitian ini. Oleh karena itulah dalam deskripsi karakteristik responden dalam 

penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu jenis 

kelamin, usia, pendidikan formal terakhir dan pekerjaan. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ditetapkan sebesar 170 orang 

responden, dimana dari 170 kuesioner yang dibagikan kepada responden, semua 

kuesioner telah dikembalikan dan semuanya dapat diolah lebih lanjut. Oleh 

karena itu akan dikemukakan deskripsi karakteristik responden yaitu sebagai 

berikut : 

4.3.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi karakteristik responden menurut jenis kelamin (gender), yaitu 

pengelompokan responden menurut jenis kelamin laki-laki dan wanita. Untuk 

mengetahui tingkat proporsi jenis kelamin laki-laki dan wanita, maka dapat 

disajikan melalui tabel 4.1  yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Proporsi Persentase Pengelompokkan Responden  

menurut Jenis Kelamin   

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 145 85,3 % 

Perempuan 25 14,7% 

Total 170 100 % 

     Sumber : Data primer diolah, 2013  

Berdasarkan tabel 4.1 yaitu proporsi persentase pengelompokan responden, 

yang menunjukkan bahwa tingkat proporsi persentase pengelompokan responden 

yang terbesar adalah lebih banyak didominasi oleh laki-laki yaitu 145 orang atau 

85,3%.  Hal ini dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih sering melakukan kegiatan 

jual beli di Mega Beton dan langsung merasakan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Selisih persentase antara responden perempuan dan laki-laki sangat 

banyak yaitu 70,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini perempuan jarang 

melakukan pembelian di Mega Beton, karena perempuan tidak begitu mengerti 

tentang bahan bangunan dan lebih mempercayakan pembelian tersebut kepada laki-

laki. 

4.3.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Identitas responden berdasarkan usia menggambarkan tingkat pengalaman  

dan kedewasaan pola pikir seorang responden. Adapun identitas responden 

menurut usia dapat dilihat pada tabel 4.2  berikut ini: 
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Tabel 4.2 

Proporsi Persentase Pengelompokkan Responden  

Menurut Usia 

Usia Jumlah Persentase 

(%) 

< 20  Thn 1 0,6 % 

20-30 Thn 49  28,8% 

30-40 Thn 83  48,8% 

 >40   Thn 37  21,8% 

Total 170 100 % 

                Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan tabel 4.2 yaitu proporsi responden menurut usia yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah responden yang berumur antara 30-40 tahun yaitu 83 orang 

atau 48,8%. Hal ini menunjukkan bahwa responden umur 30-40 tahun termasuk 

rentang umur produktif dimana seseorang memiliki tingkat konsumsi produk yang 

lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lainnya. Juga dipengaruhi oleh 

produktif dalam bekerja dan memiliki kebutuhan untuk membeli besi beton 

sebagai bahan pekerjaannya, sehingga tidak segan melakukan pembelian di Mega 

Beton dan merasakan pelayanan yang diberikan 

 Prosentase terkecil didapatkan dari rentang usia <20 tahun dikarenakan 

pelanggan di rentang usia ini jarang dipercaya untuk membeli besi beton dalam 

skala besar (partai besar) dan biasanya rentang usia <20 hanya sekedar membantu. 
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4.3.3  Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir 

Deskripsi pendidikan responden menjelaskan uraian pendidikan 

responden, sehingga dalam deskripsi pendidikan formal terakhir responden maka 

dapat dikelompokkan yaitu : SD, SMP, SMA, Sarjana dan Lain-lain. Untuk lebih 

jelasnya akan disajikan proporsi persentase responden menurut tingkat pendidikan 

terakhir yang dapat dilihat melalui tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Proporsi Persentase Pengelompokkan Responden menurut  

Pendidikan Formal Terakhir 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

SD/Sederajat 9 5,3 % 

SMP/Sederajat 16  9,4% 

SMA/Sederajat 83  48,8% 

Sarjana 57  33,5% 

Lain-lain 5  3% 

Total 170 100% 

      Sumber : Data primer diolah, 2013 

  Berdasarkan tabel 4.3 yaitu proporsi persentase pengelompokkan 

responden menurut tingkat pendidikan maka sebagian besar responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah responden yang berpendidikan SMA. 

yaitu 83 orang atau 48,8%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang 

melakukan kegiatan jual beli di Mega Beton sudah termasuk ke dalam golongan 

yang terpelajar dan berwawasan luas sehingga baik/tidak kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Mega Beton mempengaruhi kepuasan dari pelanggan. 

  Prosentase terkecil didapatkan pada golongan pendidikan terakhir lain-lain 

dan memiliki perbandingan yang sangat jauh dengan pendidikan SMA. Hal ini 

menunjukkan bahwa wawasan dari golongan tersebut tidak begitu luas sehingga 
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dalam melakukan kegiatan jual beli lebih memilih melakukannnya di toko besi 

lain yang mungkin lebih dekat dengan tempatnya bekerja tanpa memikirkan 

pelayanan yang diberikan oleh Mega Beton. 

4.3.4     Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 Deskripsi responden meurut jenis pekerjaan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

Tabel 4.4 

Proporsi Persentase Pengelompokkan Responden  

Menurut Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan  Jumlah Persentase (%) 

Wiraswasta 42 13,5 % 

Tukang/Mandor 61   35,9% 

Perusahaan 

Konstruksi 

44   24,7% 

Lain-lain 23   25,9% 

Total 170 100 % 

      Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.4 yaitu proporsi persentase pengelompokkan responden 

menurut jenis pekerjaan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yang memiliki pekerjaan sebagai 

tukang/mandor yaitu 61 orang atau 35,9%. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

dengan pekerjaan sebagai tukang/mandor lebih sering membeli barang di Mega 

Beton dikarenakan besi beton adalah barang kebutuhan untuk pekerjaan seorang 

tukang/mandor.  

 Sedangkan untuk prosentase terkecil diperoleh pada golongan lain-lain. 

Hal ini dikarenakan golongan lain-lain adalah golongan pekerjaan diluar 
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pekerjaan sebagai tukang/mandor, perusahaan konstruksi, dan wiraswasta. 

Biasanya pembeli dari golongan lain-lain itu membeli barang di Mega Beton 

hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pekerjaan, atau pun perusahaan. 

4.4  Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

4.4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik (X1) 

Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel bukti fisik 

(X1) disajikan pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Varibel Bukti Fisik (X1) 

No. Pernyataan Jawaban Frekuensi Persentase Mean 

X1.1 Kebersihan tempat. SS 76 

75 

18 

1 

0 

44,7% 

44,1% 

10,6% 

0,6% 

0 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,329 

X1.2 Kerapihan dalam peletakan 

barang. 

SS 49 

89 

31 

1 

0 

28,8% 

52,4% 

18,2% 

0,6% 

0 

 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,094 

X1.3 Kelengkapan produk yang 

dijual. 

SS 60 

60 

50 

0 

0 

35,3% 

35,3% 

29,4% 

0 

0 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,058 

X1.4 Karyawan Mega Beton selalu 

menggunakan seragam. 
SS  

64 

65 

39 

2 

0 

 

37,6% 

38,2% 

22,9% 

1,2% 

0 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,123 

X1.5 Berpenampilan rapi dalam 

bekerja. 

SS 61 

71 

37 

1 

0 

35,9% 

41,8% 

21,8% 

0,6% 

0 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,129 

 Mean Rata-rata 4,146 

Sumber : Data primer diolah, 2013 
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 Dari penyajian tabel 4.5 di atas, tanggapan responden mengenai bukti fisik 

yang menunjukkan pertanyaan bahwa Mega Beton memiliki tempat yang bersih, 

maka sebagian besar jawaban responden adalah sangat setuju sebesar 76 orang 

atau 44,7 %, pertanyaan mengenai kerapihan dalam peletakan barang di Mega 

Beton sebagian besar jawaban responden adalah setuju yakni sebesar 89 orang 

atau 52,4%, pertanyaan mengenai kelengkapan produk yang di jual oleh Mega 

Beton  maka sebagian besar jawaban responden adalah berimbang antara sangat 

setuju dengan setuju yakni sebesar 60 orang atau 35,3%, pertanyaan mengenai 

karyawan Mega Beton yang selalu menggunakan seragam dalam bekerja maka 

sebagian responden adalah setuju sebesar 65 orang atau 38,2%, sedangkan 

pertanyaan mengenai karyawan Mega Beton yang berpenampilan rapih dalam 

bekerja maka sebagian besar jawaban responden adalah setuju sebesar 71 orang 

atau 41,8%. 

Berdasarkan hasil rata – rata untuk variabel bukti fisik secara keseluruhan 

diperoleh nilai 4,146, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam hal 

bukti fisik yang diberikan Mega Beton Cabang Cirendeu berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4.4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Keandalan (X2) 

Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel keandalan 

(X2) disajikan pada tabel 4.6 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Varibel Keandalan (X2) 

No. Pernyataan Jawaban Frekuensi Persentase Mean 

X2.1 Memberikan pelayanan dengan 

segera kepada seluruh 

pelanggan 

SS 24 

69 

49 

24 

4 

14,1% 

40,6% 

28,8% 

14,1% 

2,4% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 3,500 

X2.2 Keakuratan dalam menjelaskan  

serta memberikan opsi produk 

yang dibutuhkan pelanggan. 

SS 22 

76 

58 

10 

4 

12,9% 

44,7% 

34,1% 

5,9% 

4,2% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 3,600 

 Mean Rata-rata 3,550 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Dari penyajian tabel 4.6 di atas, tanggapan responden mengenai keandalan 

yang menunjukkan pertanyaan bahwa karyawan Mega Beton Memberikan 

pelayanan dengan segera kepada seluruh pelanggan, maka sebagian besar jawaban 

responden adalah setuju sebesar 69 orang atau 40,6 %, pertanyaan mengenai 

keakuratan karyawan Mega Beton dalam menjelaskan  dan memberikan opsi 

produk yang dibutuhkan pelanggan sebagian besar jawaban responden adalah 

setuju yakni sebesar 76 orang atau 44,7%. 

Berdasarkan hasil rata – rata untuk variabel keandalan secara keseluruhan 

diperoleh nilai 3,550, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam hal 

keandalan yang diberikan Mega Beton Cabang Cirendeu berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4.4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap 

Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel daya tanggap 

(X3) disajikan pada tabel 4.7 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Varibel Daya Tanggap (X3) 

No. Pernyataan Jawaban Frekuensi Persentase Mean 

X3.1 Memperjelas kembali barang 

yang dibutuhkan  pelanggan. 

SS 73 

74 

20 

3 

0 

42,9% 

43,5% 

11,8% 

1,8% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,276 

X3.2 Mau mendengarkan apapun 

yang di tanyakan pelanggan. 

SS 69 

78 

23 

0 

0 

40,6% 

45,9% 

13,5% 

0% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,270 

X3.3 Kesigapan karyawan dalam 

melayani kebutuhan pelanggan. 

SS 59 

78 

33 

0 

0 

34,7% 

45,9% 

19,4% 

0% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,152 

 Mean Rata-rata 4,232 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Dari penyajian tabel 4.7 di atas, tanggapan responden mengenai daya 

tanggap yang menunjukkan pertanyaan bahwa karyawan Mega Beton 

memperjelas kembali barang yang dibutuhkan pelanggan, maka sebagian besar 

jawaban responden adalah sangat setuju sebesar 74 orang atau 43,5 %, pertanyaan 

mengenai karyawan Mega Beton mau mendengarkan apapun yang di tanyakan 

oleh pelanggan sebagian besar jawaban responden adalah setuju yakni sebesar 78 

orang atau 45,9%, sedangkan pertanyaan mengenai  kesigapan karyawan dalam 

melayani kebutuhan pelanggan di Mega Beton  maka sebagian besar jawaban 

responden adalah setuju yakni sebesar 78 orang atau 45,9%.  

Berdasarkan hasil rata – rata untuk variabel daya tanggap secara 

keseluruhan diperoleh nilai 4,232, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

dalam hal daya tanggap yang diberikan Mega Beton Cabang Cirendeu 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 
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4.4.4 Distribusi Frekuensi Variabel Jaminan 

Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel jaminan (X4) 

disajikan pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Varibel Jaminan (X4) 

No. Pernyataan Jawaban Frekuensi Persentase Mean 

X4.1 Karyawan Mega Beton 

mengetahui produk yang 

dijual. 

SS 94 

59 

17 

0 

0 

55,3% 

34,7% 

10,0% 

0% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,452 

X4.2 Karyawan Mega Beton 

berperilaku sopan saat sedang 

melayani pelanggan. 

SS 79 

71 

20 

0 

0 

 

46,5% 

41,8% 

11,8% 

0% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,437 

X1.3 Dapat dipercaya dalam 

memberikan solusi kepada 

pelanggan. 

SS 61 

76 

33 

0 

0 

35,9% 

44,7% 

19,4% 

0% 

0% 

 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,164 

 Mean Rata-rata 4,321 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Dari penyajian tabel 4.8 di atas, tanggapan responden mengenai jaminan 

yang menunjukkan pertanyaan bahwa karyawan Mega Beton mengetahui produk 

yang dijual, maka sebagian besar jawaban responden adalah sangat setuju sebesar 

94 orang atau 55,3 %, pertanyaan mengenai karyawan Mega Beton berperilaku 

sopan saat sedang melayani pelanggan sebagian besar jawaban responden adalah 

sangat setuju yakni sebesar 79 orang atau 46,5%, sedangkan pertanyaan mengenai 

karyawan Mega Beton dapat dipercaya dalam memberikan solusi kepada 

pelanggan maka sebagian besar jawaban responden adalah setuju yakni sebesar 76 

orang atau 44,7%.  
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Berdasarkan hasil rata – rata untuk variabel jaminan secara keseluruhan 

diperoleh nilai 4,321, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam hal 

jaminan yang diberikan Mega Beton Cabang Cirendeu berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4.4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Empaty 

Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel empaty (X5) 

disajikan pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Varibel Empaty (X5) 

No. Pernyataan Jawaban Frekuensi Persentase Mean 

X5.1 Karyawan Mega Beton 

mencurahkan perhatian penuh 

(fokus) melayani pelanggan 

yang dilayaninya pada saat itu. 

SS 55 

85 

23 

5 

2 

32,4% 

50,0% 

13,5% 

2,9% 

1,2% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,094 

X5.2 Karyawan Mega Beton mau 

menerima saran dan kritik dari 

pelanggan. 

SS 42 

91 

23 

9 

5 

24,7% 

53,5% 

13,5% 

5,3% 

2,9% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 3,917 

 Mean Rata-rata 4,005 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Dari penyajian tabel 4.9 di atas, tanggapan responden mengenai empaty 

yang menunjukkan pertanyaan bahwa karyawan Mega Beton mencurahkan 

perhatian penuh (fokus) melayani pelanggan yang dilayani nya, maka sebagian 

besar jawaban responden adalah setuju sebesar 85 orang atau 50,0 %, pertanyaan 

mengenai karyawan Mega Beton mau menerima saran dan kritik dari pelanggan 

sebagian besar jawaban responden adalah setuju yakni sebesar 91 orang atau 

53,5%. 



85 

 

 

Berdasarkan hasil rata – rata untuk variabel empaty secara keseluruhan 

diperoleh nilai 4,005, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam hal 

empaty yang diberikan Mega Beton Cabang Cirendeu berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

4.4.6 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Pelanggan 

Hasil jawaban responden yang berkaitan dengan pernyataan variabel kepuasan 

pelanggan (Y) disajikan pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Varibel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No. Pernyataan Jawaban Frekuensi Persentase Mean 

Y1.1 Setelah berbelanja di Mega 

Beton, yang diharapkan  dan 

yang diterima itu sesuai. 

 

SS 49 

99 

21 

1 

0 

28,8% 

58,2% 

12,4% 

0,6% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,152 

Y1.2 Merekomendasikan produk 

yang di jual kepada orang lain. 

SS 42 

98 

29 

1 

0 

24,7% 

57,6% 

17,1% 

0,6% 

0% 

 

S 

N 

TS 

STS 

Jumlah   170 100% 4,064 

 Mean Rata-rata 4,108 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

Dasar penentuan suatu variabel dikatakan berpengaruh, cukup 

berpengaruh dan tidak berpengaruh saat melihat jumlah mean rata-rata dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.11 

Skala Interval 

Interval Keterangan 

1,0 - 1,8 Sangat Tidak Setuju 

1,8 - 2,6 Tidak Setuju 

2,6 – 3,4 Ragu-ragu/Netral 

3,4 – 4,2 Setuju 

4,2 – 5,0 Sangat Setuju 

    Sumber: Anto Dajan, 2009 

 

 

4.5 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.5.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur. Hasil penelitian yang valid bila nilai r hitung > r tabel atau nilai 

signifikansi hasil korelasi < alpha (0,05). Adapun hasil uji validitas untuk masing-

masing item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas 

Variabel 

 

Item 
hitungr

 
Signifikan Keterangan 

X1 X1.1 0,761 0,000 Valid 

X1.2 0,684 0,000 Valid 

X1.3 0,626 0,000 Valid 

X1-4 0,721 0,000 Valid 

X1-5 0,714 0,000 Valid 

X2 X2.1 0,878 0,000 Valid 

X2.2 0,843 0,000 Valid 

X3 X3.1 0,753 0,000 Valid 

X3.2 0,793 0,000 Valid 

X3.3 0,840 0,000 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.12 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (0,125) atau nilai signifikansi < alpha 

(0,05) sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 

4.5.2.  Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau 

lebih. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil 

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel 4.13 di bawah 

ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 

 

Koefisien Alpha Cronbach Keterangan 

X1 0,737 Reliabel 

X2 0,649 Reliabel 

X3 0,708 Reliabel 

X4 0,664 Reliabel 

X5 0,710 Reliabel 

Y 0,877 Sangat Reliabel 

 
   Sumber: Data Primer diolah, 2013 

 

X4 X4.1 0,788 0,000 Valid 

X4.2 0,730 0,000 Valid 

X4.3 0,800 0,000 Valid 

X5 X5.1 0,866 0,000 Valid 

X5.2 0,896 0,000 Valid 

Y X6.1 0,942 0,000 Valid 

X6.2 0,945 0,000 Valid 
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel atau sangat reliabel. 

 

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi model regresi meliputi uji asumsi normalitas, 

multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan pengujian 

asumsi model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

4.6.1. Hasil Uji Normalitas 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005:112), adalahsebagai berikut: 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

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

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 

Diagram P-P Plot Hasil Uji Normalitas 

 
 

Normalitas data juga dapat dilihat melalui histogram uji normalitas 

berdasar bentuk gambar kurva. Data dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki 

kemiringan yang cenderung imbang, baik pada sisi kiri maupun sisi kanan, dan 

kurva membentuk menyerupai lonceng yang hampir sempurna. 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Gambar 4.2 

Histogram Hasil Uji Normalitas 

 
 

 

Berdasarkan diagram P-P Plot pada Gambar 4.1 di atas dapat dilihat 

bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

sedangkan grafik histogram pada Gambar 4.2 di atas menunjukkan bentuk kurva 

memiliki kemiringan yang cenderung imbang, baik pada sisi kiri maupun sisi 

kanan, dan kurva membentuk menyerupai lonceng yang hampir sempurna 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini terdistribusi dengan normal. 

 

4.6.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF >10 maka menunjukkan 

adanya multikolinieritas. Apabila sebaliknya VIF < 10 maka tidak terjadi 
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multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Nilai VIF pada hasil regresi tersaji pada tabel 4.14 

berikut. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel  

Independen 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,872 1,147 Non Multikolinieritas 

X2 0,765 1,308 Non Multikolinieritas 

X3 0,746 1,340 Non Multikolinieritas 

X4 0,781 1,281 Non Multikolinieritas 

X5 0,766 1,306 Non Multikolinieritas 
Sumber : Data primer diolah, 2013 

 

Dari hasil perhitungan yang ada di tabel 4.14 dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF 

lebih dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. 

4.6.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser untuk menguji 

lebih lanjut ada tidaknya heteroskedastisitas. Uji Glejser dilakukan dengan cara 

meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika 

nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residualnya lebih 

dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasl pengujian dengan 

uji glejser seperti terlihat pada tabel 4.15 di berikut ini: 

 

 



92 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Glejser 

Model  T Significant Hasil 

(Constant) 0,960 0,339  

 

Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Bukti Fisik 0,141 0,888 

Keandalaan 1,665 0,098 

Daya Tanggap -0,845 0,399 

Jaminan 0,538 0,591 

Empaty -0,384 0,701 

   Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.14 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empaty lebih dari 0,05 

secara statistik terhadap variabel dependen, yaitu nilai absolute residual 

(ABS_RES). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

 

4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

4.7.1 Analisis Hasil Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan 

dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua/lebih variabel bebas. Untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Mega 

Beton Cabang Cirendeu, maka dilakukan analisis regresi linier berganda antara 

variabel-variabel berikut ini : bukti fisik (X1), keandalan (X2) daya tanggap (X3), 

jaminan (X4), empaty (X5), terhadap kepuasan pelanggan (Y). Dari hasil 
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pengolahan data penelitian dengan menggunakan program SPSS 16.0, didapatkan 

data seperti pada tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel B Beta T Significant Keterangan 
Konstanta 2,805 - 3,089 0,002  

Bukti Fisik 0,020 0,042 0,625 0,533 Tidak Signifikan 

Keandalan 0,244 0,316 4,408 0,000 Signifikan 

Daya Tanggap -0,019 -0,027 -0,368 0,713 Tidak Signifikan 

Jaminan 0,098 0,128 1,801 0,074 Tidak Signifikan 

Empaty 0,281 0,352 4,912 0,000 Signifikan 

α                  : 0,05 

R                 : 0,596 

R Square     : 0,356 

F-Hitung     : 18,112 

F-Tabel       : 2,43 

Sig. F           : 0,000 

t-tabel          : 1,65 

         Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 

Ada dua model regresi yang digunakan yaitu unstandardized regression, 

dan standardized regression. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan di Mega Beton maka dilakukan dengan analisis 

regresi linier berganda antara variabel-variabel kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan dengan model sebagai berikut: 

Y = a +     +     + b3X3 + b4X4 + b5X5  + e 

Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval yang 

pengukurannya menggunakan skala likert. Mengingat bahwa pengukuran data 

yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 
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maupun persepsi seseorang, maka model regresi yang digunakan adalah model 

standardized regression dimana data tidak sama. Dalam standardized regression, 

ukuran variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan 

regresi yang didapatkan berdasarkan tabel 4.16 adalah sebagai berikut : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5  

Y = 0,042X1+ 0,316X2 - 0,027X3 + 0,128X4 +0,352X5 

 

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

Y = Yaitu variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan pelanggan yang 

nilainya akan diprediksi oleh variabel adalah bukti fisik (X1), keandalan 

(X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4) , dan empaty (X5) 

b1 = Koefisien regresi variabel bukti fisik (X1) sebesar 0,042 memiliki tanda 

positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila ada 

peningkatan bukti fisik dari karyawan maka akan terjadi peningkatan 

kepuasan pelanggan dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau 

sama dengan 0. Pada variabel perhatian (X1) ini mempunyai Sig.α sebesar 

0,533 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

karena Sig.α  0,05. 

b2 = Koefisien regresi variabel keandalan (X2) sebesar 0,316 memiliki tanda 

positif yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila ada 

peningkatan keandalan dari karyawan maka akan terjadi peningkatan 
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kepuasan pelanggan dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau 

sama dengan 0. Pada variabel perhatian (X2) ini mempunyai Sig.α sebesar 

0,000 artinya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

karena Sig.α < 0,05. 

b3 = Koefisien regresi variabel daya tanggap (X3) sebesar -0,027 memiliki tanda 

negatif yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang tidak searah. Apabila 

ada peningkatan daya tanggap dari karyawan maka akan terjadi penurunan 

kepuasan pelanggan dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau 

sama dengan 0. Pada variabel daya tanggap (X3) ini mempunyai Sig.α 

sebesar 0,713 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) karena Sig.α  0,05. 

b4 = Koefisien regresi variabel jaminan (X4) sebesar 0,128 memiliki tanda positif 

yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila ada 

peningkatan jaminan dari karyawan maka akan terjadi peningkatan 

kepuasan pelanggan dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau 

sama dengan 0. Pada variabel jaminan (X4) ini mempunyai Sig.α sebesar 

0,074 artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) 

karena Sig.α  0,05. 

b5 = Koefisien regresi variabel empaty (X5) sebesar 0,352 memiliki tanda positif 

yang menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) dan memiliki hubungan yang searah. Apabila ada 

peningkatan empaty dari karyawan maka akan terjadi peningkatan kepuasan 
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pelanggan dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap atau sama 

dengan 0. Pada variabel empaty (X5) ini mempunyai Sig.α sebesar 0,000 

artinya berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) karena 

Sig.α < 0,05. 

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0,596 hal ini 

menunjukkan bahwa besarnya hubungan kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti 

fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empaty dengan kepuasan pelanggan 

Mega Beton Cabang Cirendeu sebesar 59,6%. Kemudian R
2
 (R square) sebesar 

0,356 (35,6%), hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel 

independen (bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empaty) mampu 

menjelaskan sebesar 35,6% variasi variabel kepuasan pelanggan, sedangkan 

sisanya sebesar 64,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

4.8  Uji Hipotesis 

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara 

simultan dan secara parsial, Pengujian model regresi secara simultan dilakukan 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara 

parsial dilakukan dengan uji t. 

4.8.1  Uji F 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang terdiri dari bukti fisik (X1), keandalaan (X2), daya tanggap 

(X3), jaminan (X4), empaty (X5) memiliki pengaruh yang signifikan secara 
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simultan terhadap variabel terikat kepuasan pelanggan (Y). Uji F dilakukan 

dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Semua variabel 

tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA, jika nilai 

F hitung lebih besar dari F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan 

menggunakan bantuan software SPSS, didapatkan hasil uji F sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 91.409 5 18.282 18.112 .000
a
 

Residual 165.538 164 1.009   

Total 256.947 169    

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X4, X2    

b. Dependent Variable: Y     

 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan disajikan dalam Tabel 4.18 berikut : 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 

terhadap variabel Y) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh antara variabel X1, X2, 

X3, X4, X5, terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

F = 18,112 

sig = 0,000 

Ftabel= 2,43 

 

H0 ditolak, 

Ha diterima 

Sumber: Data Primer diolah, 2013 

  Tabel 4.18 diatas menunjukkan bahwa nilai df1= 5 dan df2= 164 diperoleh 

nilai F tabel sebesar 2,43. Berdasarkan tabel 4.16, pengujian hipotesis model 
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regresi secara simultan atau secara serentak menggunakan uji F dapat dilihat 

Fhitung lebih besar daripada Ftabel (18,112 > 2,43) dan signifikansi sebesar 0,000 

yang berarti lebih kecil dari alpha (α) = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan antara 

variabel bukti fisik (X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan 

empaty (X5) terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). 

4.8.2  Uji t 

  Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak. Untuk 

menguji hubungan tersebut adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan 

ttabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika thitung > ttabel atau signifikan < α = 0,05. Pengujian model regresi 

secara parsial pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Bukti Fisik (X1) 

     Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel sikap 

(X1) dapat dituliskan dalam tabel 4.19 : 

Tabel 4.19 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X1 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 ≠ 0 (variabel X1 tidak berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel Y) 

Ha : β1 = 0 (variabel X1 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,533 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 
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Sumber : Data primer diolah, 2013 

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,042 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,533. Nilai statistik uji signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel bukti fisik (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

pelanggan (Y). 

b. Variabel Keandalan (X2) 

Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

perhatian (X2) dapat dituliskan dalam tabel 4.20: 

Tabel 4.20 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X2 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X2 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

sig = 0,000 

 

H0 ditolak, 

Ha diterima 

 Sumber : Data primer diolah, 2013 

  Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,316 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji  signifikan lebih kecil daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel keandalan (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

keputusan pembelian (Y). 
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c. Variabel Daya Tanggap (X3) 

     Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

tindakan (X3) dapat dituliskan dalam tabel 4.21: 

Tabel 4.21 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X3 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 ≠ 0 (variabel X3 tidak berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel Y) 

Ha : β1 = 0 (variabel X3 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,713 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

    Sumber : Data primer diolah, 2013 

  Variabel X3 memiliki koefisien regresi sebesar -0,027 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,713. Nilai statistik uji signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel daya tanggap (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepuasan pelanggan (Y). 

d. Variabel Jaminan (X4) 

     Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

jaminan (X4) dapat dituliskan dalam tabel 4.22: 

Tabel 4.22 

 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X4 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 ≠ 0 (variabel X4 tidak berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel Y) 

sig = 0,074 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 



101 

 

 

Lanjutan Tabel 4.22 

 Ha : β1 = 0 (variabel X4 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

  

Sumber : Data primer diolah, 2013 

  Variabel X4 memiliki koefisien regresi sebesar  0,128 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,074. Nilai statistik uji signifikan lebih besar daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

variabel jaminan (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan 

pelanggan (Y). 

e. Variabel Empaty (X5) 

Berdasarkan Tabel 4.16, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

empaty (X5) dapat dituliskan dalam tabel 4.23: 

Tabel 4.23 

Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X5 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X5 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X5 berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Y) 

α = 0,05 

sig = 0,000 

 

H0 ditolak, 

Ha diterima 

 Sumber : Data primer diolah, 2013 

  Variabel X5 memiliki koefisien regresi sebesar 0,352 dan didapatkan nilai 

signifikan sebesar 0,000. Nilai statistik uji  signifikan lebih kecil daripada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa Ha diterima sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa variabel empaty (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y). 

4.8.3 Hasil Uji Dominan 

 Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

yang paling besar.   

  Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

No. Variabel  Koefisien Beta 

1. X1 0,042 

2. X2 0,316 

3. X3 -0,027 

4. X4 0,128 

5. X5 0,352 

      Sumber : data primer diolah, 2013 

  Berdasarkan pada tabel 4.23 tersebut, variabel empaty (X5) adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y lebih 

banyak dipengaruhi oleh variabel empaty (X5) daripada variabel bukti fisik (X1), 

keandalan (X2), daya tanggap (X3), dan  jaminan (X4). Kesimpulan yang 

didapatkan dari penjelasan tersebut adalah hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian 
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ini tidak terbukti atau tidak didukung. Terdapat pengaruh dominan variabel 

empaty dalam kualitas pelayanan (service quality) terhadap kepuasan pelanggan 

di Mega Beton Cabang Cirendeu. 

 

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian 

  Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

uji persyaratan analisis regresi linear berganda. Data yang dikumpulkan melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada responden telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik yang 

terdiri dari uji normalitas, uji asumsi non multikolinearitas dan uji asumsi non 

heteroskesdasitas. 

4.9.1  Pengaruh Signifikansi Simultan  

 Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara 

simultan antara bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empaty 

terhadap kepuasan pelanggan. Seringnya pelanggan yang datang dan melakukan 

kegiatan jual beli di Mega Beton membuat karyawan semakin meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan. Kelima variabel dalam kualitas pelayanan 

membuktikan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 

yang diberikan karyawan kepada pelanggan. Kualitas pelayanan yang diberikan 

karyawan memberikan keyakinan bagi pelanggan untuk selalu melakukan 

kegiatan jual beli di Mega Beton. Hal tersebut dapat dilihat dari kerapihan tempat, 

pelayanan karyawan serta kelengkapan barang. Bukti fisik Mega beton yang 

bersih membuat pelanggan nyaman, keandalan karyawan dalam memberikan 
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pelayanan kepada pelanggan, daya tanggap karyawan dengan sigap melayani 

kebutuhan pelanggan, jaminan karyawan yang memberikan solusi yang dapat 

dipercaya untuk pelanggan, serta kepedulian karyawan dalam melayani pelanggan 

dan juga mau menerima kritik yang diberikan oleh pelanggan membuat pelanggan 

akhirnya merasa puas dan besar kemungkinan bagi pelanggan untuk melakukan 

kegiatan jual beli di Mega Beton. 

4.9.2  Pengaruh Signifikansi Parsial 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel keandalan dan 

empaty memiliki nilai signifikansi t yang lebih kecil dari sig. α (0,05) sehingga 

dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Kesulitan yang dialami pelanggan 

membuat karyawan memberikan pelayanan dengan segera serta memberikan opsi 

untuk produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Hal ini ditambah dengan perhatian 

penuh yang diberikan karyawan serta mau menerima kritik dan saran dari 

pelanggan, sehingga pelanggan dapat terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani 

nya. 

Berbeda dengan variabel bukti fisik, daya tanggap, dan jaminan yang 

memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari sig. α (0,05) sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan di Mega Beton Cabang Cirendeu. Karyawan 

dalam memberikan pelayanan berusaha memperhatikan bukti fisik yang diberikan 

kepada pelanggan tetapi tidak dibarengi dengan kenyaman yang didapat 

pelanggan atas bukti fisik  yang ditunjukkan saat pertama sampai selesai melayani 

ketika pelayanan berlangsung. Kebersihan tempat pada awal pagi hari belum 
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berdebu namun semakin siang banyak nya volume kendaraan yang lewat sehingga 

membuat toko berdebu, peletakan barang kedalam rak yang tidak segera ketika 

ada barang baru datang, dan karyawan yang mulai tidak rapi dalam berpakain 

ketika menjelang tutup. Daya tanggap yang diberikan oleh karyawan bisa dibilang 

baik, tapi tidak semua karyawan memberikan penjelasan kepada pelanggan, serta 

kurang sigapnya dalam melayani pelanggan. Jaminan yang diberikan karyawan 

sudah baik namun, karyawan suka lupa jenis, merk produk yang dijual di Mega 

Beton. 

 Mega Beton yang tergolong supermarket besi beton dengan sistem one stop 

shopping membuat pelanggan yang datang kesana cenderung lebih nyaman 

menanyakan langsung produk yang dibutuhkan nya. Pelayanan dari karyawan 

juga dibutuhkan untuk menumbuhkan kepuasan pelangggan tetapi dalam 

berbelanja yang dicari atau didapatkan pelanggan bukan jasa melainkan barang 

sehingga apabila barang yang mereka cari dan dapatkan terpenuhi maka mereka 

akan tetap puas tanpa memperlukan jasa yang diberikan karyawan. Bukti fisik, 

daya tanggap, dan jaminan tidak menjadi masalah yang besar bagi pelanggan. 

Karena ketiga masalah tersebut dapat tertutupi dengan keandalan karyawan yang 

memberikan pelayanan dengan segera kepada seluruh pelanggan mengingat 

sistem yang digunakan adalah one stop shopping, dimana pelanggan yang datang 

langsung menuju kasir lalu meminta barang yang dibutuhkan nya, setelah itu 

pelanggan membayar produk yang dibeli nya. Disamping itu karyawan selalu 

fokus dalam melayani pelanggan sehingga pelanggan tidak terlalu memikirkan 

ketiga variabel yang menjadi masalah bagi pelanggan.  
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4.9.3  Pembahasan Hasil Uji Dominan 

Berdasarkan pada tabel 4.23 tersebut, menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh dominan variabel empaty dalam kualitas pelayanan (service quality) 

terhadap kepuasan pelanggan pada Mega Beton Cabang Cirendeu. Banyaknya 

pelanggan yang mengalami kesulitan dalam pencarian produk membuat karyawan 

memberikan perhatian lebih kepada pelanggan. Kurangnya pengetahuan 

pelanggan akan produk yang dijual serta perbedaan ukuran, jenis dan fungsi 

membuat pelanggan mengalami kesulitan dalam memilih produk yang akan dibeli 

nya, sehingga karyawan memfokuskan dirinya kepada satu pelanggan agar 

pelanggan lebih merasa nyaman ketika bertanya tentang produk yang dijual.  

Kritik dari pelanggan juga diperlukan agar karyawan dapat memperbaiki 

pelayanan. 

4.9.3.1 Implikasi Variabel Dominan 

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel empaty adalah variabel 

yang paling dominan diantara variabel-variabel yang lain. Hal ini bisa didasari 

dengan banyaknya pelanggan yang berkunjung kesana tetapi memiliki 

pengetahuan yang minim dikarenakan pelanggan tidak begitu mengetahui fungsi-

fungsi dan kegunaan yang lebih spesifik, oleh karena itu karyawan Mega Beton 

mencurahkan perhatian nya supaya pelanggan dapat mengetahui apa yang di 

butuhkan. 

 Selain itu karyawan di Mega Beton juga memberikan konsultasi terhadap 

para pelanggan yang ingin membangun rumah. Karena tidak begitu mengetahui 
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produk apa saja yang harus digunakan. Sehingga pelanggan tidak perlu khawatir 

tentang kebutuhan nya untuk membangun rumah. 

 Para karyawan di Mega Beton pun juga mau menerima kritik dan saran 

yang diberikan oleh para pelanggan. Hal ini dilakukan supaya Mega Beton dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan nya dan meningkatnya kepuasan pelanggan. 

 

4.10  Implikasi Penelitian 

Mega Beton Cabang Cirendeu pada dasarnya sudah memiliki kualitas 

pelayanan yang baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki 

lagi agar perusahaan dapat mempertahankan kualitas pelayanan yang membuat 

pelanggan merasa puas. Guna mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus 

mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan. 

Implikasi penelitian yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Bukti Fisik 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel ini tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mega Beton Cabang Cirendeu 

namun memiliki nilai yang positif sehingga apabila terdapat peningkatan pada 

variabel ini akan membantu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini 

dikarenakan pelanggan kurang mengutamakan variabel bukti fisik yang mana 

sudah seharusnya Mega Beton Cabang Cirendeu memiliki standar yang baik 

dalam hal bukti fisik. Adapun indikator untuk variabel bukti fisik yaitu: 

 



108 

 

 

a. Kebersihan Tempat 

Kebersihan tempat di Mega Beton sudah bagus, baik tempat parkir, toko 

dan kantor, serta toilet. Namun terkadang masih suka ada sampah 

berserakan di daerah tempat parkir, sehingga Mega Beton harus 

meningkatkan kebersihan nya supaya pelanggan merasa puas. Mega Beton 

harus membuat kelompok piket untuk membersihkan semua tempat mulai 

dari parkiran, toko dan kantor, hingga toilet. 

b. Kerapihan Dalam Peletakan Barang 

Kerapihan dalam peletakan barang di Mega Beton sudah bagus, karena 

setiap barang sudah diletakan di rak-rak yang tersedia sesuai dengan 

merek dan ukurannya. Tapi masih suka ada barang-barang yang belum 

diletakan di dalam rak dikarenakan barang-barang tersebut baru dikirim 

oleh supplier. Sebaiknya pihak Mega Beton memberi tahu para karyawan 

untuk selalu memindahkan barang kedalam rak sesuai dengan ukuran dan 

merek dan selalu memberikan pengawasan terhadap karyawan nya. 

c. Kelengkapan Produk 

Kelengkapan produk yang dijual di Mega Beton sudah termasuk lengkap, 

dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun masih ada pelanggan 

yang tidak terpenuhi kebutuhan barangnya di Mega Beton. Hal ini di 

karena kan pelanggan tersebut meminta produk yang harga pasarannya 

terlalu mahal dan barang yang dibutuhkan pelanggan sedang tidak ada 

stock. Pihak Mega Beton sebaiknya memberi tahu pelanggan perbedaan 

yang tidak jauh antara produk mahal dengan produk yang berkualitas 

bagus di Mega Beton, dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang 



109 

 

 

tidak ada stock, Mega Beton dapat bekerja sama dengan toko-toko besi 

lain yang berada di sekitarnya untuk mengirimkan barang yang dibutuhkan 

oleh pelanggan ke Mega Beton. 

d. Karyawan Selalu Menggunakan Seragam 

Karyawan di Mega Beton selalu menggunakan seragam dalam bekerja di 

toko maupun dalam mengantarkan barang. Namun terkadang ada pegawai 

yang tidak menggunakan seragam karena alasan tertentu. Pihak Mega 

Beton harus membuat seragam lebih banyak lagi, minimal setiap karyawan 

memiliki dua seragam. 

e. Berpenampilan Rapi 

Karyawan di Mega Beton sudah berpenampilan rapi dalam bekerja di toko 

maupun dalam mengantarkan barang. Namun terkadang setelah toko 

menjelang tutup banyak karyawan sudah melepaskan kancing baju dan 

banyak baju yang kotor. Pihak Mega Beton harus memberi tahu para 

karyawan nya untuk selalu mengancingkan baju nya sampai dia selesai 

bekerja dan selalu memberikan pengawasan terhadap karyawan nya 

supaya mentaati peraturan nya. 

2. Variabel Keandalan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel keandalan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan memiliki nilai 

yang positif sehingga apabila terjadi kenaikan pada variabel ini, secara 

langsung akan membantu memberikan kepuasan pada pelanggan Mega Beton 

Cabang Cirendeu. Adapun indikator untuk variabel keandalan yaitu: 
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a. Memberikan Pelayanan Dengan Segera 

Karyawan Mega Beton sudah memberikan pelayanan dengan segera 

kepada seluruh pelanggan, dan ini dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan untuk berbelanja di Mega Beton. Namun pihak Mega Beton 

harus meningkatkan pelayanan nya dengan selalu memberikan pengarahan 

kepada karyawan. 

b. Keakuratan Dalam Menjelaskan dan Meberikan Opsi 

Keakuratan karyawan dalam menjelaskan dan memberikan opsi kepada 

pelanggan sangat bagus, dan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

untuk berbelanja di Mega Beton. Namun pihak Mega Beton harus 

meningkatkan pelayanan nya dengan mempelajari fungsi atau kegunaan 

dan ukuran barang yang dijual oleh Mega Beton. 

3. Variabel Daya Tanggap 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel ini tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mega Beton Cabang Cirendeu. 

Hal ini dikarenakan pelanggan kurang mengutamakan variabel daya tanggap 

yang mana sudah seharusnya setiap karyawan Mega Beton Cabang Cirendeu 

memiliki standar yang baik dalam hal daya tanggap. Adapun indikator untuk 

variabel daya tanggap yaitu: 

a. Memperjelas Kembali Barang yang Dibutuhkan 

Karyawan Mega Beton selalu memperjelas kembali barang yang 

dibutuhkan pelanggan supaya pelanggan lebih yakin dengan barang yang 

dibelinya dan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan untuk 

berbelanja di Mega Beton. Karena bila tidak menjelaskan kembali barang 
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yang dibeli, pelanggan suka merasa ragu dengan barang tersebut. Namun 

ada karyawan yang tidak memperjelas kepada pelanggan. Oleh karena itu 

pihak Mega Beton harus memberikan pengarahan kepada karyawan, dan 

memberikan sangsi kepada karyawan yang tidak memperjelas kembali 

barang yang dibutuhkan pelanggan. 

b. Mendengarkan Apapun yang Ditanyakan 

Karyawan Mega Beton mau mendengarkan apapun yang ditanyakan 

pelanggan dan ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan untuk 

berbelanja di Mega Beton. Karena banyak pelanggan yang tidak 

mengetahui barang-barang yang dijual, dan fungsi dari barang-barang 

tersebut. Pihak Mega Beton harus meningkatkan kembali kualitas 

pelayanan nya dengan memberi teguran kepada karyawan yang tidak 

mendengarkan yang ditanyakan pelanggan. 

c. Kesigapan Dalam Melayani 

Karyawan Mega Beton harus selalu sigap dalam melayani pelanggan. 

Karena pelanggan akan merasa puas bila permintaan pelanggan dilayani 

dengan sigap. Oleh karena itu pihak Mega Beton harus meningkatkan 

kualitas pelayanan nya dengan memberikan pengarahan kepada para 

karyawan supaya bertindak lebih sigap kepada pelanggan, sehingga 

pelanggan dapat merasakan kepuasan dalam berbelanja di Mega Beton. 

4. Variabel Jaminan 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel ini tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan Mega Beton Cabang Cirendeu 

namun memiliki nilai yang positif sehingga apabila terdapat peningkatan pada 
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variabel ini akan membantu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini 

dikarenakan pelanggan kurang mengutamakan variabel jaminan yang mana 

sudah seharusnya Mega Beton Cabang Cirendeu memiliki standar yang baik 

dalam hal bukti fisik. Adapun indikator untuk variabel bukti fisik yaitu: 

a. Mengetahui Produk Yang Dijual 

Karyawan Mega Beton sudah mengetahui produk-produk yang dijual. 

Namun Mega Beton harus meningkatkan kualitas karyawan dengan 

membantu memberitahu produk-produk yang dijual di Mega Beton, 

sehingga karyawan dapat menghafal produk yang dijual. Hal ini dilakukan 

supaya karyawan dapat memberi tahu pelanggan produk yang dijual di 

Mega Beton dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh 

pelanggan. 

b. Berperilaku Sopan Saat Melayani 

Karyawan Mega Beton berperilaku sopat saat melayani pelanggan nya. 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan nya Mega Beton harus 

memberikan pengarahan cara berperilaku yang sopan dengan pelanggan. 

Namun bila ada karyawan yang tidak sopan saat menghadapi pelanggan 

sebaiknya pihak Mega Beton memberikan sangsi, supaya karyawan tidak 

mengulangi kesalahannya. 

c. Dapat Dipercaya Dalam Memberikan Solusi 

Karyawan Mega Beton dapat dipercaya dalam memberikan solusi kepada 

pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan nya Mega Beton harus 

memberi bimbingan kepada para karyawan nya untuk mempelajari jenis, 



113 

 

 

fungsi, dan ukuran-ukuran produk yang dijual supaya dapat memberikan 

solusi yang lebih tepat kepada pelanggan. 

5. Variabel Empaty 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variabel empaty mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan memiliki nilai 

yang positif sehingga apabila terjadi kenaikan pada variabel ini, secara 

langsung akan membantu memberikan kepuasan pada pelanggan Mega Beton 

Cabang Cirendeu. Adapun indikator untuk variabel empaty yaitu: 

a. Mencurahkan Perhatian Penuh (Fokus) Dalam Melayani 

Karyawan Mega Beton mencurahkan perhatian penuh (fokus) kepada satu 

pelanggan. Hal ini di lakukan supaya pelanggan merasa dihargai dalam 

berbelanja di Mega Beton. Namun karyawan tidak boleh mengacuhkan 

pelanggan yang lainnya, dengan cara memberi tahu pelanggan untuk 

bertanya kepada karyawan yang lain. 

b. Mau Menerima Kritik dan Saran  

Pihak Mega Beton dan karyawan mau menerima kritik dan saran yang 

diberikan oleh pelanggan. Hal ini untuk mengintrospeksi kekurangan yang 

ada di Mega Beton, dan membuat Mega Beton untuk memperbaiki 

kekurangan dalam hal apapun demi terciptanya kepuasan pada pelanggan. 

 

 

 


