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THE CONDITION OF SERVICE QUALITY AND THE IMPLICATION 

ON THE LOYALTY OF FRESH MILK CONSUMER 

(Case study on the company fresh milk consumer Anugerah Ngadirejo, Kediri) 

 

SUMMARY 

 The research was carried on March 5, 2008 until April 5, 2008 located on 

the company of fresh milk Anugerah in Ngadirejo, Kediri. The goal of the 

research are: first, to describe the implication of service quality variable 

(capability, physical appearance, handiness, security and empathy) togetherly on 

the loyalty of fresh milk consumer of Anugerah Company in Ngadirejo, Kediri; 

second, to find which variable (capability, physical appearance, handiness, 

security and empathy) is mostly implicated on loyality on consumer of fresh milk 

company, Anugerah in Ngadirejo, Kediri. 

The method applied in this research is survey method. Accidental 

sampling used in gaining the sample. Data obtained through instrument of 

questioner. Then, data analysis include in double regression analysis, f-test and t-

test, factor analysis using SPSS computer programme. 

Result analysis show that service quality and the implication on the 

loyality of fresh milk consumer which was measured using variable – capability 

(X1), handiness (X2), security (X3), physical appearance (X4) and empathy (X5) 

– has significant influence on the loyality of fresh milk consumer. Those variables 

analyzed using double linier regression and produced regression equity as follow: 

Y = -0,261 + 0.160 X1 + 0,261 X2 + 0,235 X3 + 0,363 X4 + 0,695 X5, the values 

influence togetherly known from determinant co-efficient (R2) as 0,862, which 

means that the service quality (capability, handiness, security,  physical 

appearance and empathy) can only explain the variety of fresh milk consumer 

loyality as 86,2%, while the remain 13,89% explained by other variable which is 

not include in this research. Partial test shows the service quality (handiness, 

security and physical appearance) has significant influence on the loyality of fresh 

milk consumer partially, while service quality (capability and empathy) partially 

do not have significant influence on the loyality of fresh milk consumer. 



The conclusion of this research are (1) the condition of the service quality 

and its implication togetherly proved to have correlation with the loyality of fresh 

milk consumer, it is shown by the number of correlation coefficient as 0,928, 

proved by confidence rate as big as 5%, where F count > T table, that is 

29,975>2,62. Thus, it can be concluded that its relation to the category is very 

strong and the variable of service quality able to contribute to the loyalty of fresh 

milk consumer as much as 86,2%, while the other variable can’t. (2) The most 

implicated variable partially is handiness (X2), security variable (X3), and 

physical appearance (X4). 

Suggestion: (1) improving the service quality (capability empathy 

variables), since it is not significant with the loyality of fresh milk consumer, by 

managing people who are standing in line, don’t make them wait too long, and 

give the consumer product they order. (2) Keeping the service quality (handiness 

security physical appearance variables) since it influences the loyality of fresh 

milk consumer. 
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(Studi Kasus di Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri) 
 

 
RINGKASAN  

 
Penelitian dilakukan pada  tanggal 5 Maret 2008 sampai dengan 5 April 

2008 yang berlokasi di Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri. 
Tujuan penelitian adalah : pertama, menjelaskan implikasi variabel kualitas 
pelayanan (keandalan,tampilan fisik, ketanggapan, jaminan dan empati) secara 
bersama – sama terhadap loyalitas pelanggan Perusahaan Susu Segar Anugerah 
Desa Ngadirejo Kediri, kedua variabel (keandalan,tampilan fisik, ketanggapan, 
jaminan dan empati) mana yang paling berimplikasi terhadap  loyalitas pelanggan 
Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. 
Pengambilan sampel secara  accidental sampling. Data yang dikumpulkan 
memakai instrumen berupa kuesioner, sedangkan analisis data yang dilakukan 
mencakup analisis regresi berganda, uji F, uji t dan analisis faktor dengan 
menggunakan program komputer SPSS.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan implikasinya 
terhadap loyalitas pelanggan susu segar yang diukur dengan variabel – variabel 
keandalan (X1), ketanggapan (X2), jaminan (X3), tampilan fisik (X4) dan empati 
(X5) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan susu segar, variabel 
tersebut dianalisis dengan regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi 
sebagai berikut : Y = - 0,261 + 0,160 X1 + 0,216 X2 + 0,235 X3 + 0,363 X4 + 
0,095 X5, besarnya pengaruh secara bersama – sama dapat diketahui dari 
koefisien determinannya (R2) sebesar 0,862 artinya bahwa kualitas pelayanan 
(keandalan,tampilan fisik, ketanggapan, jaminan dan empati) hanya dapat 
menjelaskan keragaman loyalitas pelanggan susu segar 86,2%, sedangkan sisanya 
sebesar 13,89% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 
penelitian. Uji parsial menunjukkan kualitas pelayanan (tampilan fisik, 
ketanggapan dan jaminan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan susu segar, sedangkan variabel kualitas pelayanan (kendalan dan 
empati) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan 
susu segar.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kualitas pelayanan secara 
bersama – sama terbukti berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu segar. 
Kontribusi kualitas pelayanan dalam menjelaskan keragaman loyalitas adalah 
86,2%, (2) Pengaruh secara parsial yang signifikan berasal dari ketanggapan, 
tampilan fisik dan jaminan. Persoalan utama pada kualitas pelayanan adalah 
kesesuaian harapan, pelayanan, perhatian pada saran dan penanganan kepada 
pelanggan susu segar anugerah. Saran lebih meningkatkan kualitas pelayanan 
(keandalan dan empati) karena tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan susu 
segar. Dengan cara menangani antrian dengan baik, jangan membuat pelanggan 
menunggu dan memberikan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan. 
Kualitas pelayanan (ketanggapan, jaminan dan tampilan fisika) perlu 
dipertahankan karena mempengaruhi loyalitas pelanggan susu segar.  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam era teknologi maju sekarang ini, tidak ada satu pun perusahaan 

yang tidak terkena dampak globalisasi. Bukan hanya perusahaan besar dan 

multinasional, tetapi perusahaan kecil juga menghadapi persaingan global. Hanya 

perusahaan yang benar – benar berkualitas yang dapat bersaing dalam pasar 

global. Ukuran kualitas dapat bersifat objektif atau subjektif yang lebih 

berorientasi pada persepsi dan sikap dari pada kriteria yang lebih objektif dan 

konkret (Aritonang, 2005). Alasannya, indeks yang objektif tidak dapat diterapkan 

untuk menilai kualitas pelayanan.  

Seiring perkembangan dunia bisnis, bukan hanya pertimbangan kualitas 

produk yang berupa barang saja yang penting, tetapi pelayanan prima juga 

merupakan komoditi yang sangat perlu untuk dipertimbangkan kualitasnya. 

Perusahaan dituntut mampu menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan dengan 

memberikan mutu pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik adalah selalu 

menjaga janji dan tidak memberikan jaminan untuk sesuatu yang tidak dapat 

diberikan (Cook, 2004).  

Kualitas pelayanan atau Servqual (Service Quality) yang baik harus 

menjadi prioritas utama bagi perusahaan sekaligus sebagai alat persaingan yang 

ampuh untuk mempertahankan pelanggan dan membangun standart kualitas yang 

excellence. Pelanggan tidak lagi sebagai makhluk yang rasional tapi juga 
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emosional, yang membuat peran customer service menjadi sangat penting (Alma, 

2005). Kualitas pelayanan yang  superior memiliki arti penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan karena dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang pada 

akhirnya akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Jika perusahaan ingin 

menciptakan loyalitas pada pelanggannya, terlebih dahulu diupayakan harus dapat 

menciptakan kepuasan  pelanggan dengan memahami apa yang dibutuhkan dan 

diinginkan mereka.  

Kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena kepuasan pelanggan berkaitan dengan 

persaingan yang makin ketat, serta tingkat kerugian dan keuntungan perusahaan. 

Khusus alasan yang terakhir, keuntungan memang tidak selalu ditentukan oleh 

faktor kepuasan pelanggan, tetapi juga oleh kepercayaan dan kesetiaan pelanggan 

terhadap suatu produk dan perusahaannya. Di tengah ketatnya persaingan, faktor – 

faktor di atas jelas saling mempengaruhi. Kepercayaan pelanggan dapat 

dipertahankan dengan menjaga image (citra) positif di masyarakat melalui kualitas 

produk, kualitas pelayanan dan kualitas keamanan yang baik. Kesetiaan pelanggan 

menjadi hal yang sangat sulit dipertahankan.  

Dengan demikian, loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan yang 

harus dicapai oleh perusahaan. Loyalitas pelanggan dapat diwujudkan dengan 

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan atas produk yang telah 

dibelinya baik itu merupakan produk berupa barang maupun jasa sehingga mereka 

merasa puas dan dapat memikat konsumen lainnya untuk turut membeli produk 

perusahaan. Perusahaan yang memberikan jasa atau pelayanan berkualitas tinggi 

akan mengalahkan pesaing – pesaingnya yang berorientasi pada pelayanan. 
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Dengan memberikan pelayanan sebelum penjualan, dapat membantu dan 

mendorong calon konsumen untuk lebih memantapkan dalam pengambilan 

keputusan pembelian, sedangkan pelayanan setelah penjualan akan dapat 

memberikan kepastian bahwa produk yang dibelinya merupakan produk barang 

maupun jasa, sehingga konsumen merasa nyaman dan aman.  

Memberikan pelayanan yang bermutu kepada pelanggan merupakan 

strategi untuk dapat menciptakan loyalitas pelanggan, sebab menurut Tjiptono 

(2002) pelayanan yang bermutu dapat mendorong pelanggan untuk menjalin 

hubungan yang erat dengan perusahaan, dimana hubungan tersebut 

memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apa keinginan pelanggan. Dengan 

memahami hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

yang pada akhirnya akan menumbuhkan dan meningkatkan loyalitas pelanggan 

yaitu dengan cara memaksimumkan pengalaman yang menyenangkan dan 

meminimmumkan atau bahkan meniadakan pengalaman yang kurang 

menyenangkan.   

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kepuasan memiliki subjek, 

yaitu pelanggan dan objek yaitu pelayanan. Pelayanan juga dapat dipandang 

sebagai satu keseluruhan maupun dari segi karakteristik – karakteristik 

pelayannya. Karakteristik dalam hal ini disebut juga sebagai sifat, atribut atau 

dimensi. Dalam lingkup kepuasan pelanggan terdapat lima dimensi Parasuraman 

yang umum digunakan, yaitu tangibles (bukti fisik), reability (kehandalan), 

reponsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati) 

(Parasuraman, 1996). Penelitian ini berfungsi untuk memperoleh informasi 

tentang pengaruh dimensi kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan susu 
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segar pada Perusahaan Susu Segar Anugerah sehingga diangkat judul Kondisi 

Kualitas Pelayanan dan Implikasinya Terhadap Loyalitas Pelanggan Susu Segar 

Anugerah Desa Ngadirejo Kediri. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah   

1. Seberapa besar implikasi variabel kualitas pelayanan (keandalan, tampilan 

fisik, ketanggapan, jaminan dan empati)  secara bersama – sama terhadap 

loyalitas pelanggan susu segar Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa 

Ngadirejo  Kediri.  

2. Variabel (keandalan, tampilan fisik, ketanggapan, jaminan dan empati) 

mana yang paling berimplikasi terhadap loyalitas pelanggan Perusahaan 

Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Menjelaskan implikasi variabel kualitas pelayanan (keandalan, tampilan 

fisik, ketanggapan, jaminan dan empati) secara bersama – sama terhadap 

loyalitas pelanggan  Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo 

Kediri. 

2. Mengetahui variabel (keandalan, tampilan fisik, ketanggapan, jaminan dan 

empati) mana yang paling berimplikasi terhadap loyalitas pelanggan 

Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri. 

. 
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 1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah  

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian pada lingkup menajemen pemasaran.  

2. Sebagai sumbang saran bagi industri perusahaan susu yang menyangkut 

bidang kualitas pelayanan kepada konsumen.  

 

1.5 Hipotesis  

Menurut Nazir (2005) hipotesis adalah jawaban sementara atas penelitian 

yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan 

yang kita cari atau apa yang kita pelajari. Sedangkan Singarimbun dan Effendi 

(1995) berpendapat bahwa hipotesis adalah kesimpulan sementara atau proporsisi 

tentative tentang hubungan dua variabel atau lebih.  

Berdasarkan pengkajian secara teoritis mengenai kualitas pelayanan maka 

dapat disusun suatu model sebagai dasar pembuatan model hipotesis yang 

selanjutnya akan menjadi kerangka penyusunan hipotesis.  

Pada model konsep dilihat sejauh mana kualitas pelayanan dan 

implikasinya terhadap loyalitas pelanggan susu segar di perusahaan Anugerah. 

Dalam penelitian ini model konsep disusun sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

Kualitas Pelayanan  Loyalitas Pelanggan  
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Berdasarkan model konsep diatas dapat diketahui adanya hubungan dan 

implikasi kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan sehingga dapat 

dinyatakan satu hipotesis mayor dengan lima hipotesis minor, serta hipotesis yang 

menunjukkan adanya perbedaan diantara tingkat pelanggan yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

ll 

 

 

 

1. H 

1. Hipotesis Mayor 

Diduga variabel kualitas pelayanan yang meliputi keandalan, tampilan 

fisik, ketanggapan, jaminan dan empati secara bersama –  sama memiliki 

implikasi yang signifikan terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  

2. Hipotesis Minor  

a) Diduga terdapat implikasi yang signifikan antara variabel keandalan 

terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  

b) Diduga terdapat implikasi yang signifikan antara variabel ketanggapan 

terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  

c) Diduga terdapat implikasi yang signifikan antara variabel jaminan 

terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  

Keandalan 

Ketanggapan 

Jaminan 

Tampilan 
Fisik 

Empati 

 
Loyalitas 
Pelanggan 

 
Kualitas 

Pelayanan 
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d) Diduga terdapat implikasi yang signifikan antara variabel tampilan fisik 

terhadap tingkat loyalitas pelanggan.  

e) Diduga terdapat implikasi yang signifikan antara variabel empati terhadap 

tingkat loyalitas pelanggan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 
 
 

2.1 Susu  

Air susu merupakan mineral komplek dari karbohidrat (terutama laktosa), 

lemak, protein, senyawa – senyawa organic dan garam – garamnya, serta garam 

nonorganik yang terlarut dan terdispersi dalam air. Menurut Idris (1992), variasi 

komposisi susu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti spesies, bangsa, umur, 

pakan, lama interval pemerahan, kegemukan induk pada waktu melahirkan, fase 

lactase dan perbedaan individu. Susu segar adalah air susu hasil pemerahan yang 

tidak dikurangi atau ditambah apapun, yang diperoleh dari pemerahan sapi yang 

sehat secara continue sampai ampuh (Anonimous, 2003).  

Susu mempunyai rasa sedikit manis, dengan aroma agak harum serta bau 

khas susu. Bau khas tersebut akan berkurang atau bahkan hilang apabila susu 

dibiarkan pada tempat yang terkena udara bebas atau dipanaskan. Susu 

mengandung butir – butiran yang terdiri dari lemak. Ukuran butiran lemak 

tersebut antara 0.1 – 22 mikro (Idris, 1992). Komponen – komponen yang utama 

dalam susu adalah protein, lemak, karbihidrat, mineral, vitamin dan air. 

Komponen lainnya yang terkandung dalam susu bersifat “trace” (jumlahnya 

sedikit) tetapi penting antara lain adalah lesitin, posporida, kolesterol dan asam – 

asam organic (Hadiwiyoto, 1994).  

Komposisi susu selain air disebut padatan, jika padatan dihilangkan maka 

namanya adalah padatan bukan lemak (protein, karbohidrat, vitamin dan mineral – 

mineral). Standar untuk susu harus mempunyai kadar lemak dan padatan masing – 
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masing adalah tidak kurang dari 3,35 persen dan 8,5 persen tetapi persyaratan 

untuk kadar lemak lebih rendah (Hadiwiyoto, 1994). Komposisi susu sapi secara 

umum dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Susu Sapi 

Komposisi Presentase 

Air (%) 

Protein (%)  

Lemak (%) 

Karbohidrat (%)  

Kalsium (mg/100g) 

Fosfor (mg/100g)  

Besi (mg/100g)  

Vitamin A  

Vitamin B1 (mg/100g) 

Vitamin C (mg/100g) 

83,3 

3,2  

3,5 

4,3  

143,0 

60,0 

1,7 

130,0 

0,3 

1,0 

              Sumber : Siregar (1990) 

 

2.2 Kualitas Pelayanan  

2.2.1 Definisi Pelayanan  

Pelayanan adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dapat 

diidentifikasikasi secara tersendiri yang pada hakikatnya bersifat intangible (tak 

bisa diraba) yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat 

dengan penjualan produk atau jasa lain (Stanton, 1991). Menurut Kotler (2001) 

merumuskan pelayanan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 
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ditawarkan oleh satu pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan sesuatu.  

Pada dasarnya pelayanan merupakan aktivitas yang tidak dapat diraba, 

terjadi interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan / sumber fisik, dimana 

disediakan berbagai solusi untuk permasalahan pelanggan. Pelayanan merupakan 

aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau kontruksi, 

yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan 

nilai tambah (Lupiyoadi, 2006). Dari definisi di atas, tampak bahwa di dalam jasa 

selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (penyedia 

layanan), meskipun pihak – pihak yang terlibat tidak selalu menyadari.  

 

2.2.2 Definisi Kualitas Pelayanan  

Kualitas menurut pandangan Lupiyoadi (2006) sebagai biaya yang dapat 

dihindari dan yang tidak dapat dihindari. Biaya yang dapat dihindari meliputi 

biaya akibat kegagalan produk, biaya untuk suatu proses karena adanya keluhan 

pelanggan, biaya buruh akibat adanya pekerjaan ulang. Biaya yang tidak dapat 

dihindari seperti biaya inspeksi operasional produk, proses pengambilan 

(sampling) contoh, proses penyortiran dan kegiatan pengawasan kualitas lainnya.  

Kualitas totalitas dari karakteristik suatu produk (barang atau pelayanan) 

yang menunjang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan 

(Gaspersz, 2002). Kualitas seringkali diartikan sebagai segala sesuatu yang 

memuaskan pelanggan atau kesesuaian terhadap persyaratan atau kebutuhan. 

Versi lain menurut Feigenbaum (1992) kualitas yaitu total keseluruhan 
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karakteristik produk pemasaran, mesin, manufaktur dan pemeliharaan, sehingga 

melalui produk yang digunakan akan memenuhi harapan konsumen.  

Pengertian kualitas pelayanan terfokus pada usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Tjiptono (2000) kualitas pelayanan 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada 

dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu expected service 

dan perceived service. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) sesuai dengan harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang 

diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan 

secara konsiten.  

Tjiptono (2000) juga mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Dalam jangka panjang, kualitas 

pelayanan tersebut memungkinkan pihak perusahaan untuk lebih memahami dan 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggannya.  

 

2.3 Kecenderungan Perilaku Konsumen  

 Dalam perusahaan pelanggan merupakan faktor yang penting untuk 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Menurut Drucker dalam Kotler (2001) 
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menyatakan bahwa tugas pertama sebuah perusahaan adalah menciptakan 

pelanggan. Munurut Tjiptono (2000) pelanggan suatu perusahaan adalah orang 

yang membeli dan menggunakan produknya. Pelanggan akan memperkirakan 

panawaran mana yang akan memberikan nilai tertinggi. Para pelanggan 

menginginkan nilai maksimum dengan dibatasi oleh biaya pencarian serta 

keterbatasan pengetahuan, mobilitas dan penghasilan. Mereka membentuk suatu 

harapan akan nilai dan bertindak berdasarkan hal tersebut.  

Setelah pemakaian jasa atau transaksi pembelian, konsumen pada 

umumnya mengungkapkan kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. 

Menurut Parasuraman et al (1996) pasca pemakaian jasa atau transaksi pembelian 

terdapat beberapa kecenderungan perilaku konsumen yaitu  

a. Favorable behavior intention (niat perilaku yang menguntungkan) 

Beberapa perilaku menunjukkan bahwa konsumen sedang membangun 

hubungan dengan perusahaan. Bila konsumen memuji perusahaan, 

menunjukkan kesenangan mereka terhadap suatu perusahaan daripada 

perusahaan yang lainnya, meningkatkan volume penjualan mereka, maka 

mereka menunjukkan bahwa mereka sedang membangun hubungan 

dengan perusahaan. Selain itu beberapa perilaku yang menguntungkan 

akan ditunjukkan oleh konsumen adalah :  

1. (Say positive things) Mengatakan hal positif perusahaan.  

2. (Recommend company) Merekomendaikan perusahaan.  

3. (Remain loyal to company) Setia pada perusahaan.  

4. (Spend more with company) Mengeluarkan uang lebih.  

5. (Pay price premium) Membayar harga premium.  
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b. Unfavorable behavioral intentions (perilaku niat yang tidak 

menguntungkan) 

Konsumen yang mengacuhkan mutu pelayanan perusahaan cenderung 

untuk meninggalkan perusahaan atau kurang membeli barang perushaan 

tersebut. Termasuk dalam perilaku konsumen semacam itu adalah keluhan 

atau respon negatif yang berasal dari ketidakpuasan dan akan 

memperikaran kemunduran mereka dari perusahaan. Perilaku mengeluh 

sendiri dianggap sebagai bermuka banyak. Menurut Parasuraman et al 

(1996) ketidakpuasan akan mengarah ke perilaku konsumen yang suka 

mengeluh yang akan terwujud dalam respon suara, respon pribadi atau 

respon pihak ketiga (mengambil tindakan yang sah). Selain itu beberapa 

perilaku yang tidak menguntungkan akan ditunjukkan oleh konsumen 

adalah :  

1. (Say negative things) Mengatakan hal negatif perusahaan.  

2. (Swictch to another company) Berpindah ke perusahaan lain.  

3. (Complain to external agencies) Mengeluh ke agen luar.  

4. (Do less business with company) Mengurangi usaha dengan 

perusahaan.  

Pendapat diatas menyatakan bahwa terdapat berbagai macam 

kecenderungan perilaku konsumen setelah melakukan pemakaian jasa atau 

barang. Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh konsumen selama dan 

sesudah pemakaian produk mempengaruhi sikap pasca pemakaian produk atau 

jasa. Bila kinerja produk gagal memenuhi harapan, konsumen seringkali 

mengalami ketidakpuasan emosional. Para konsumen yang mengalami 
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ketidakpuasan akan terlibat dalam perilaku keluhan, mulai dari tidak membeli 

kembali produk tersebut, menginformasikan kepada orang lain, mengajukan 

keluhan lisan atau tertulis sampai meminta ganti rugi pada perusahaan. Namun 

jika kinerja produk melebihi harapan, maka pelanggan akan mendapatkan 

kepuasan. Kotler (2001) menyatakan bahwa pelanggan yang puas akan sukar 

mengubah pilihannya. Kesetiaan yang tinggi akan menciptakan kelekatan 

emosional terhadap merek tertentu dan hasil akhirnya adalah kesetiaan pelanggan 

yang tinggi (loyalitas). Pada saat ini jarang sekali terdapat pelanggan yang loyal, 

karena banyak sekali perusahaan – perusahaan yang menawarkan produk atau 

jasanya dengan berbagai tambahan pelayanan seperti bonus, hadiah, harga yang 

lebih murah dan kualitas pelayanan yang lebih bagus. Pelanggan akan cenderung 

memilih atau beralih ke perusahaan yang lebih banyak menawarkan berbagai 

tambahan pelayanan. Untuk dapat mempertahankan loyalitas pelanggan, maka 

perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya dan melakukan 

berbagai perbaikan serta juga memberikan pelayanan yang lebih menjanjikan dan 

menaruk agar dapat bersaing dengan perusahaan lain.  

 

2.4  Loyalitas Pelanggan  

Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama 

bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. Usaha 

untuk memperoleh pelanggan yang loyal tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi 

melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari pelanggan potensial sampai 
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memperoleh partner. Loyalitas dapat terbentuk karena kesan kualitas, asosiasi 

atau karena nama yang terkenal. Loyalitas juga terbentuk karena adanya 

pengalaman dan menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Hurriyati (2005) 

mengungkapkan definisi loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk/jasa terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun 

pengaruh situasi dan kondisi. Sedangkan Sheth dalam Tjiptono (2002), 

menyatakan bahwa loyalitas merupakan komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek berdasarkan sikap positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten.  

Hurriyati (2005) mengemukakan keuntungan – keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain :  

a. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik 

pelanggan baru lebih mahal).  

b. Dapat mengurangi biaya transaksi.  

c. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian 

konsumen yang lebih sedikit).  

d. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa 

pasar perusahaan.  

e. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka merasa puas.  

f. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll).  

Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan, hal 

ini dapat dilihat dari karakteristik yang dapat dimilikinya, sebagaimana yang 
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diungkapkan Hurriyati (2005), pelanggan yang loyal memiliki karakteristik 

sebagai berikut :  

a. Melakukan pembelian ulang secara teratur (Makes regular repeat 

purchases).  

b. Membeli diluar lini produk/jasa (Purchases across product and services 

lines).  

c. Merekomendasikan produk/jasa kepada orang lain (Refers other).  

d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produsen/jasa sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of competition).  

Banyak perusahaan yang lebih mengutamakan mencari konsumen baru 

dari pada mempertahankan konsumen yang telah ada. Padahal, mencari konsumen 

membutuhkan biaya yang lebih banyak dari pada mempertahankan konsumen 

yang telah ada. Mempertahankan konsumen merupakan suatu hal yang penting 

bagi suatu perusahaan. Pemasaran pada masa lalu berorientasi pada transaksi 

sehingga pemasaran terhenti kala produk terjual namun paradigma baru 

mengatakan bahwa proses pemasaran dimulai setelah penjualan 

(relationshiporientation). Proses pemasaran yang berorientasi jangka panjang 

sperti ini dapat memunculkan satu ikatan antara konsumen dan produsen. Ini bisa 

menimbulkan loyalitas terhadap produk, sehinnga konsumen akan berulang 

membeli produk.  

Menurut Tjiptono (2000) mengemukakan bahwa tingkatan loyalitas ada 5. 

Adapun penjelasan tiap – tiap tingkatan adalah sebagai berikut : 
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a. Tingkatan pertama adalah prospek. Prospek merupakan orang – orang 

yang mengenal bisnis atau suatu perusahaan tanpa disertai dengan 

pencarian atau pembelian produk dan jasa.  

b. Tingkatan kedua adalah pembelanja. Pembelanja merupakan prospek yang 

telah melihat produk minimal dalam waktu sekali. Pada tahap ini 

pembelanja masih belum membuat keputusan membeli dan perusahaan 

memiliki kesempatan kecil untuk mempengaruhi mereka.  

c. Tingkatan ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli 

produk atau jasa perusahaan.  

d. Tingkatan keempat adalah klien. Klien adalah orang yang secara reguler 

membeli produk atau jasa perusahaan.  

e. Tingkatan kelima adalah penganjur. Penganjur merupakan pelanggan yang 

puas dengan produk atau jasa perusahaan sehingga merekomendasikan 

kepuasan terhadap produk atau jasa tersebut kepada orang lain. 

Berdasarkan hal di atas maka loyalitas merupakan suatu komitmen yang 

ditunjukkan dengan sikap yang di dalamnya terdapat kemauan untuk membeli 

Penganjur 

Pelanggan 

Klien 

Pembelanja 

Prospek 
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atau menggunakannya kembali suatu produk atau jasa, kemauan untuk 

menyatakan hal – hal positif dan merekomendasikannya kedapa orang lain serta 

komitmen untuk tidak berpindah ke pesaing.  

 

2. 5 Pelanggan  

Pelanggan merupakan fondasi bisnis dan merekalah yang membuat bisnis 

tetap ada. Kemampuan sebuah organisasi untuk tetap berada dalam bisnis 

merupakan fungsi dari daya saing dan kemampuan organisasi untuk mendapatkan 

pelanggan dari persaingan. Terdapat beberapa pengertian mengenai pelanggan, 

Gaspersz (2002) mendefinisikan pelanggan adalah orang yang akan menggunakan 

output secara langsung atau orang uang akan menggunakan output itu sebagai 

input dalam proses kerja mereka. Versi lain menurut Lupiyoadi (2006) 

mengatakan bahwa pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang 

kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu pelayanan dan membayar produk 

dan pelayanan tersebut.  

Beberapa pengertian pelanggan menurut manajemen dari perusahaan L.L. 

Bean, Freeport dan Maine di dalam Gespersz (2002), yaitu  

a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang 

bergantung pada dia.  

b. Pelanggan adalah orang membawa kita kepada keinginanya.  

c. Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan 

pelanggan.  

d. Pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan.  
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2. 6 Memelihara dan Menguatkan Loyalitas Pelanggan 

Dalam banyak situasi sulit untuk menyingkirkan para pelanggan atau 

memaksanya pindah ke competitor. Sebenarnya, ada ketidakberdayaan yang besar 

dalam proses pilihan yang dilakukan konsumen. Sesuatu yang dikenal atau 

familier selalu aman dan menyakinkan. Aaker (1997) mengatakan ada lima poin 

untuk memelihara dan menguatkan loyalitas, yaitu :  

a. Memperlakukan pelanggan dengan layak. 

b. Menjalin kedekatan dengan pelanggan.  

c. Mengukur atau mengelola kepuasan pelanggan.  

d. Menciptakan biaya peralihan.  

e. Memberikan ekstra.  

Kualitas yang baik memiliki arti penting bagi kelangsungan usaha karena 

dapat memberikan manfaat – manfaat yang spesifik seperti yang dikemukakan 

oleh Tjiptono (2002) yaitu :  

a. Pelayanan yang istimewa (nilai jasa yang benar – benar dialami memiliki 

melebihi harapan) atau sangat memuaskan dapat memungkinkan 

perusahaan menetapkan harga yang signifikan.  

b. Pelayanan yang istimewa membuka peluang untuk diversifikasi produk 

dan harga.  

c. Pelayanan yang memuaskan menciptakan loyalitas konsumen. Konsumen 

yang loyal tidak hanya potensial untuk penjualan produk yang sudah ada 

tetapi juga untuk produk – produk baru perusahaan.  
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d. Konsumen yang puas merupakan sumber informasi positif  bagi 

perusahaan dan produk – produknya bagi pihak luar, bahkan mereka dapat 

jadi pembela bagi perusahaan khususnya menagkal isu – isu negatif.  

e. Konsumen yang terpuaskan merupakan sumber informasi bagi perusahaan 

dalam hal intelejen pemasaran dan pengembangan pelayanan atau produk 

perusahaan pada umumnya.  

f. Kualitas yang baik berarti menghemat biaya – biaya seperti untuk 

memperoleh pelanggan baru, untuk memperbaiki kesalahan, membangun 

citra karena kesalahan prestasi dan lain sebagainya.  

g. Kualitas pelayanan yang didesain dan dimplementasi secara memadai 

bukan hanya memuaskan pelanggan tetapi dapat juga memberikan 

kepuasan kerja bagi karyawan. Karyawan yang dapat menerima tuntutan 

untuk senantiasa memuaskan pelanggan karena dengan cara demikian ia 

dapat memajukan keadaan finansial dan ekspresi dirinya.  

h. Bagi usaha jasa kepuasan karyawan yang berhubungan langsung dengan 

konsumen memegang peranan penting di dalam memelihara citra kualitas 

yang dibangun.   

 

2. 7 Persepsi dan Harapan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan 

 Menurut Kotler (2001), kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan 

dan berakhir pada persepsi pelanggan. Persepsi disini adalah opini atau pendapat 

pelanggan atas jasa yang diterima atau dirasakan. Pelanggan merupakan pihak 

yang mengkonsumsi jasa sehingga merekalah yang menentukan kualitas jasa. 
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Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh 

atas keunggulan suatu jasa.  

Harapan pelanggan merupakan keyakinan sebelum mencoba atau membeli 

produk yang dijadikan acuan atau standar dalam menilai suatu produk tertentu 

(Tjiptono 2000). Harapan pelanggan biasanya didasarkan pada informasi yang 

disampaikan dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman di masa lalu dan 

komunikasi ekternal (iklan dan berbagai bentuk promosi lainnya).  

 

2. 8 Hubungan Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan  

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa kualitas 

pelayanan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan usaha – 

usaha dimasa mendatang, karena itu usaha perlu memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada konsumen agar terpenuhi kebutuhan dan kenginan pelanggan, 

selanjutnya kualitas pelayanan ini akan menciptakan dan memelihara loyalitas 

konsumen.  

Menurut Tjiptono (2000) dengan adanya kualitas pelayanan yang superior, 

maka akan menciptakan beberapa manfaat, antara lain berupa loyalitas pelanggan 

yang besar. Demikian juga yang diungkapkan oleh Suryani (1998) bahwa dengan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang memuaskan konsumen pada akhirnya akan 

menciptakan dan memelihara loyalitas pelanggan.  

Dengan melihat hubungan dari kualitas pelayanan dan pelanggan tersebut, 

maka perusahaan yang ingin menciptakan dan memelihara kesetiaan 

konsumennya harus mampu mempertahankan dan menciptakan kualitas 

pelayanannya. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

  

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa 

Ngadirejo Kediri. Pengumpulan data dilaksanakan pada 5 Maret 2008 sampai 

dengan 5 April 2008. 

 

3.2 Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian mengenai “Kondisi Kualitas 

Pelayanan dan Implikasinya terhadap Loyalitas Pelanggan Susu Segar (Studi 

kasus di Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri)”.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei (survey 

method). Metode survei adalah pengambilan sampel dari suatu populasi dengan 

menggunakan kuisioner atau alat bantu dalam pengambilan data primer yang 

diambil dari responden (Singarimbun dan Effendi, 1995). Penelitian survei ini 

dimaksudkan untuk penjelasan (explanatory research). Singarimbun dan Effendi 

(1995) mengemukakan penelitian penjelasan adalah penelitian yang menyoroti 

hubungan antara variabel – variabel melalui pengujian hipotesis.  

Penelitian penjelasan juga didefinisikan sebagai suatu metode penelitian 

yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan 
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bertujuan untuk mengadakan generalisasi empiris, menetapkan konsep - konsep, 

membuktikan teori, dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan 

analisis data berjalan pada waktu yang bersamaan (Nazir, 2005). Oleh karenanya, 

penelitian ini juga dinamakan penelitian pengujian hipotesa atau testing research. 

Walaupun uraiannya juga mengandung deskripsi, tetapi sebagai penelitian 

rasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan – hubungan antar variabel.  

Populasi dan Sampel  

Populasi    

 Dalam penelitian ini tidak terlepas dari obyek sebagai sasaran penelitian 

yang biasa disebut populasi. Menurut Arikunto (2002) “Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian”. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Pada penelitian ini peneliti tidak dapat menemukan data laporan yang 

menjelaskan berapa responden yang mengkonsumsi susu segar. Berdasarkan 

uraian diatas maka peneliti tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah populasi 

yang mengkonsumsi susu segar. 

Sampel 

Pengertian sampel menurut Arikunto (2002), adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dengan meneliti sebagian populasi ini diharapkan diperoleh 

hasil yang dapat menggambarkan sifat dan keadaan populasi secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditentukan sebanyak 30 responden. 

Sumber Data 

Menurut Nur Indriantoro (1999), sumber data terdiri atas: 
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Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok. Hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui metode wawancara 

langsung dengan responden yang berpedoman pada kuisioner yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu.  

Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder mempunyai beberapa tipe, yaitu: 

a.  Data internal, merupakan dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang 

dikumpulkan; dicatat dan disimpan di dalam suatu organisasi. Data 

sekunder internal di dalam penelitian ini diambil dari Perusahaan Susu 

Segar Anugerah Kediri, data yang terkait dengan penelitian ini. 

b.  Data eksternal, adalah data yang disusun oleh suatu entitas selain peneliti 

dari organisasi yang bersangkutan. Data sekunder eksternal disini adalah 

data yang diambil dari sumber lain, selain data yang berasal dari 

Perusahaan Susu Segar Anugerah Kediri yang masih ada kaitannya dengan 

penelitian, data ini dapat diperoleh dari internet dan lain-lain. 
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3.4 Teknik Pengambilan Data 

a. Kuisioner 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan  pertanyaan-

pertanyaan kepada responden untuk dijawab, pendistribusian kuisioner ini dapat 

secara langsung ataupun tidak secara langsung  (Indriantoro, 1999).  

Dalam penelitian ini, kuisioner disusun berdasarkan kisi-kisi teoritiris 

dalam bentuk skala likert. Menurut Rangkuti (1997) skala likert merupakan skala 

yang dipergunakan untuk mengukur sikap terhadap suatu obyek, dimana obyek 

harus diindikasikan berdasarkan tingkatannya berdasarkan berbagai pertanyaan 

yang berkaitan dengan perilaku suatu obyek. Kesemua nilai pertanyaan tersebut 

kemudian digabung sehingga dapat diperoleh nilai total yang dapat 

menggambarkan obyek yang diteliti.  

Sedangkan menurut Purwadi (2000), skala likert merupakan skala yang 

dipergunakan untuk mengukur sikap terhadap suatu obyek dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan/statement. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

yang disusun dalam skala likert ini, nantinya akan digunakan untuk mengevaluasi 

sikap yang dimiliki obyek. Jumlah pertanyaan-pertanyaan dibuat dalam skala 

bervariasi, tergantung seberapa banyak karakteristik dari obyek yang relevan 

dalam penelitian. Setiap pertanyaan dalam skala likert yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki 5 poin skala mulai dari baik hingga tidak baik. Kuisioner 

disusun mengikuti skala likert, penentuan skala likertnya sebagai berikut : 

1. Sangat kurang baik   : Skor 1 

2. Kurang baik    : Skor 2 

3. Cukup    : Skor 3 
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4. Baik     : Skor 4 

5. Sangat baik    : Skor 5 

Untuk mendapatkan data secara langsung maka kuisioner dalam penelitian 

tersebut dilakukan di supermarket setiap hari di Kediri. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara 

ini dilakukan untuk memperoleh data pendukung atau penunjang dari kuisioner. 

Wawancara merupakan penunjang kuisioner, karena wawancara adalah salah satu 

bagian dari survei yang dilakukan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menggunakan arsip-arsip atau dokumen yang telah tersedia pada obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari Perusahaan Susu Segar Anugerah 

Desa Ngadirejo Kediri. 

 

3.5 Konsep dan Variabel Penelitian 

Konsep merupakan definisi yang bersifat abstrak yang menggambarkan 

suatu obyek penelitian tertentu. Oleh karena sifatnya yang abstrak, agar suatu 

konsep dapat diteliti maka harus dioperasionalkan dengan cara menggambarkan 

menjadi variabel-variabel tertentu. Variabel sendiri menurut Masri Singarimbun 

dan Sofian Effendi (1995) adalah sesuatu yang mempunyai variasi nilai untuk 

menggambarkan secara abstrak mengenai obyek penelitian. Jadi terdapat 2 konsep 

dalam penelitian ini, yaitu konsep kualitas pelayanan dan konsep loyalitas pada 
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pelanggan. Konsep kualitas pelayanan dioperasionalisasikan menjadi variabel 

bebas dan konsep loyalitas pelanggan  dioperasionalisasikan menjadi variabel 

berikut: 

Tabel 2.  Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 
No Konsep Variabel Indikator Item  

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kualitas 
Pelayanan 

1. Keandalan (X1) Kecepatan 
pelayanan 

X.1.1 Pernah melakukan komplein 
X.1.2 Kecepatan respon karyawan  
X.1.3 Kecepatan pelayanan 
X 1.4 Kemampuan karyawan  

2. Ketanggapan (X2) Kesiapan dan 
kesanggupan 
karyawan 

X.2.1 Tingkat kesiapan dan   
kesanggupan karyawan 
X.2.2 Karyawan peduli  
X.2.3 Pelayanan sudah sesuai 
harapan 

  3 .Jaminan  (X3) Tingkat keamanan 
dan kebersihan 
susu segar 

X.3.1 Tingkat keamanan susu segar 
X.3.2 Tingkat kebersihan susu segar 
X.3.3 Keunggulan produk susu segar 

4. Tampilan fisik (X4) Produk susu segar X.4.1 Keputusan membeli susu segar 
X.4.2 Kondisi kualitas susu segar 
X.4.3 Model pengemasan  

5. Empati (X5) 
 
 
 
 
 

Sikap ramah para 
karyawan 
Perusahaan Susu 
Segar Anugerah 

X.5.1 Karyawan bersikap ramah  
X.5.2 Karyawan bersikap 
kekeluargaan   
X.5.3 Perhatian karyawan terhadap 
pelanggan 

2 Loyalitas  
Pelanggan 

Pelanggan Susu Segar 
Anugerah 

Keinginan tetap 
memilih 
Perusahaan Susu 
Segar Anugerah 

Y.1 Kepercayaan tetap memilih 
produk susu segar Anugerah 
Y.2 Hal yang melandasi keputusan 
memilih 
Y.3 Memberitaukan sisi positif 
kepada orang lain 

Sumber : Data yang diolah (2008) 

 

3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Menurut Djamaludin Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995) 

validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran itu mengukur apa yang 

ingin diukur, sedangkan Arikunto (2002) berpendapat bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 
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intrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel secara tepat.  

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa uji validitas adalah 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 

keusioner yang digunakan dalam pengambilan data. Uji validitas ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah item – item yang tersaji dalam kuesioner benar – benar 

mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang diteliti. Dalam penelitian ini taraf 

signifikasi yang digunakan adalah α = 0,05 % sedangkan rumus yang digunakan 

untuk mengetahui harga validitas, adalah dengan menggunakan rumus korelasi 

Product Moment, yaitu sebagai berikut :  

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
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Keterangan :  

r  : korelasi poduct moment I  

N : banyaknya sampel  

X : variabel bebas  

Y : Variabel terikat 

Apabila probabilitas hitung (p) ≤ 0,05 maka item tersebut dapat dikatakan valid 

apabila (p) > 0,05 maka item tersebut dapat dikatakan tidak valid.  

Sedangkan menurut Djamaludin dalam Singarimbun dan Effendi (1995) 

mengemukakan bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu alat ukur bisa dikatakan 

reliabel bila dapat digunakan lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda, 

namun tetap menunjukkan hasil yang relatif konsisten. Dalam hal ini yang 
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diusahakan agar dapat dipercaya adalah datanya bukan semata – mata 

instrumennya. Suatu instrumen harus reliabel mengandung arti bahwa instrumen 

tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Uji 

reliabilitas juga menunjukkan homogenitas suatu alat ukur, dimana berbagai 

macam item yang diuji mempunyai kaitan erat antara satu dengan yang lainnya.  

Menurut Arikunto (2002) suatu intsrumen atau alat ukur dikatakan handal 

apabila nilai Alpha lebih besar atau sama dengan 0,6 adapun pengujiannya dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach 

2

2
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Keterangan : 

r  : reliabilitas instrumen 

k   : banyaknya butir pertanyaan  

Σσb
2  : jumlah varians butir  

σt
2  : varians total 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1 Analisis Faktor 

  Menurut Simamora (2005) analisis faktor adalah analisis yang tepat untuk 

menganalisis data-data masukan yang berupa data metric dan terdiri dari variabel-

variabel dengan jumlah yang besar. Secara matematis model analisis faktor dapat 

disajikan sebagai berikut : 

X1 = Ai1F1 + Ai2F2 + Ai3F3 +….. + AimFm + V1U1 

Dimana : 

X1 = variabel standart ke-1 
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Ai1 = koefisien loading dari variabel I pada faktor khusus (unique). 

F = faktor umum. 

V1 = koefisien standardized loading dari variabel i pada faktor khusus i. 

U1 = faktor khusus bagi variabel i. 

 Dalam hal ini faktor khusus tidak berhubungan satu sama lain dan tidak 

berkorelasi dengan faktor-faktor umum, sedangkan faktor-faktor umum itu sendiri 

dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel yang akan diteliti.  

Formulasi matematisnya adalah : 

F1 = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + …. + WikXk 

Dimana : 

F1 = estimasi faktor loading ke i 

W1 = bobot atau koefisien nilai faktor. 

K = jumlah variabel. 

 

3.7.2 Analisis Regresi 

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang umum 

dipergunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh antara satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Rumus (Djarwanto, 1993) :  

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …….. + bkXk + e  

dimana :  

Y   =  nilai prediksi dari Y  

A   = konstanta  

b1,b2,b3,…,bk     = koefisien regresi  
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X1,X2,X3,….,Xk  = variabel bebas  

e   = kesalahan prediksi (error)   

3.7.2.1 Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang 

terdiri dari variabel keandalan (X1), daya tanggap (X2), jaminan (X3), bukti fisik 

(X4) dan empati (X4) secara bersama – sama terhadap pelanggan (Y), dengan 

rumus : 

)1(/)1(
/

2

2
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kRF  

Dimana :  

F : pendekatan distribusi probabilitas  

R : koefisien determinan berganda  

k  : jumlah variabel bebas  

n  : jumlah sampel  

Prediksi variabel bebas untuk variabel tergantung adalah tepat jika 

memenuhi syarat :  

Ho : β = 0 ; berarti tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel bebas dengan 

variabel terikat.  

Ha  : β   ≠ 0  ; berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

Sedangkan criteria penolakan hipotesis atas dasar signifikan pada taraf 

nyata adalah sebagai berikut :  

Jika F hitung  >  F tabel ; Ha diterima, Ho ditolak  

Jika F hitung  <  F tabel ; Ha ditolak, Ho diterima  
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3.7.2.2 Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individual apakah 

koefisien regresi masing – masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan 

regresi berganda tersebut secara statistik benar sebagai penduga variabel terikat 

(signifikan). Rumusnya adalah sebagai berikut :  

1

1

Sb
bt =  

Keterangan :  

b1     : koefisien regresi  

Sb1  : standart error koefisien regresi  

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :  

Jika thitung  p  <  0,05 maka Ho ditolak  

Jika thitung  p  >  0,05 maka Ho diterima  

 

3.8 Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimanan 

caranya mengukur suatu variabel sehingga dapat menentukan apakah proseedur 

pengukurannya yang sama akan dilakukan ataukah diperlukan prosedur 

pengukuran yang baru. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Susu segar adalah air susu hasil pemerahan yang tidak dikurangi atau 

ditambah apapun, yang diperoleh dari pemerahan sapi yang sehat secara 

kontinue sampai ampuh.  

2. Kondisi adalah suatu keadaan pelayanan yang digambarkan pihak 

Perusahaan Anugerah pada saat dilakukan penelitian.  
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3. Pelayanaan adalah suatu perbuatan yang ditawarkan oleh Perusahaan 

Anugerah kepada pelanggan yang pada dasarnya bersifat intangible dan 

tidak menghasilkan kepemilikan tertentu.  

4. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.  

5. Kualitas pelayanaan adalah merupakan fungsi antara pengharapan 

pelanggan dan persepsi pelanggan pada pelayanan Perusahaan Anugerah.  

6. Variabel Keandalan adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan yang 

diperoleh pelanggan terhadap kemampuan pihak Perusahaan Susu Segar 

Anugerah untuk memuaskan pelanggan.  

7. Variabel Ketanggapan adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan 

berdasarkan ketanggapan pelanggan terhadap kesiapan karyawan untuk 

memenuhi keinginan pelanggan.  

8. Variabel Jaminan adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan yang 

diperoleh pelanggan terhadap jaminan keamanan mengkonsumsi susu segar.  

9.  Variabel Tampilan Fisik adalah merupakan tanggapan kualitas pelayanan 

yang diperoleh pelanggan terhadap karyawan, keadaan interior dan lokasi 

perusahaan susu segar anugerah. 

10.  Variabel Empati adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan 

berdasarkan keramahan sikap, memberi perhatian secara pribadi terhadap 

pelanggan 

11. Implikasi adalah suatu pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan Perusahaan Anugerah.  
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12. Loyalitas adalah kesetiaan pelanggan dalam mengkonsumsi susu segar 

pada Perusahaan Anugerah dibandingkan dengan Perusahaan yang lain.  

13. Pelanggan adalah konsumen tetap maksudnya orang atau seseorang yang 

membeli atau mengkonsumsi susu segar Anugerah.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan Susu Sapi Anugerah  

Perusahaan Susu Sapi Anugerah – Kediri merupakan perusahaan 

perseorangan yang didirikan pada tahun 1956 dengan ijin no. 2 tanggal 7 Februari 

1956. Awalnya perusahaan ini milik orang asing yaitu Belanda yang pada waktu 

itu ada di Indonesia. Kemudian keluar KEPRES yang menyatakan bahwa warga 

Negara Asing tidak boleh memiliki atau mengelola perusahaan di Indonesia. 

Sehubungan dengan KEPRES tersebut, orang Belanda menyerahkan perusahaan 

kepada bapak Budi Mulyo yang telah dipercaya untuk mengelola perusahaan 

tersebut dengan syarat selama 20 tahun hasil dibagi dua.  

Setelah 20 tahun memimpin perusahaan bapak Budi Mulyo telah sah sebagai 

pemilik perusahaan yaitu pada tahun 1976. Awal usaha ini berdiri hanya memiliki 

8 ekor sapi dengan modal swasta perorangan. Sejalan dengan perkembangan 

usaha, 3 tahun kemudian jumlah ternak meningkat menjadi sekitar 15 – 20 ekor 

sehingga pada tahun 1977 perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri mendapatkan 

ijin pendirian perusahaan dengan nomor 186/24 September 1977. Baru pada tahun 

1990 perusahaan tersebut mendapatkan ijin dari Departemen Peternakan dengan 

nomor 60/13-11/pm/XII/90.  

Tahun 1999 perusahaan diserahkan kepada anaknya yang bernama Paulus 

Budi Hartoyo. Saat perusahaan dikelola bapak Budi Mulyo, hanya memproduksi 
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susu sapi segar atau mentah saja. Namun perusahaan mulai berkembang setelah 

kendali perusahaan dipegang oleh bapak Paulus Budi Hartoyo. Hal ini ditandai 

dengan adanya produksi susu masak atau susu pasteurisasi yang dibuat dengan 

aneka rasa dan susu kedelai.    

 

4.1.2. Lokasi Perusahaan 

Perusahaan Susu Sapi Anugerah – Kediri berlokasi di jalan Imam Bonjol 

224 Desa Ngadirejo, Kecamatan Kota Tengah, Kodya Kediri Jawa Timur. 

Perusahaan Susu Sapi Anugerah ini terletak pada ketinggian   400 meter diatas 

laut dengan temperature 21oC – 33,5oC serta RH sekitar 50 – 90 persen. 

Perusahaan ini menempati areal tanah seluas 19.990 m2 dengan luas kandang sapi 

1.600 m2 , sisanya merupakan bangunan penunjang lainnya. Selain itu perusahaan 

juga mempunyai area persawahan untuk ditanami Hijauan Makanan Ternak 

(HMT) yaitu berupa rumput gajah seluas 15.000 m2.    

Ditinjau dari letaknya yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan 

jarak dengan jalan raya hanya   200 m, sebanarnya perusahaan ini tidak memenuhi 

syarat usaha munurut SK Dirjen Peternakan. Jelasnya SK Dirjen Peternakan 

no.776/kpts/DJP/Deptan/1982 yang menjelaskan persyaratan untuk mendirikan 

suatu usaha, dimana suatu usaha peternakan sapi perah tidak terletak di pusat kota 

sekuarang – kurangnya 250 meter dari pemukiman penduduk. Namun ada 

ketentuan lain dari SK tersebut yang dapat dijadikan dasar perusahaan ini tetap 

bertahan, yaitu keberadaan perusahaan Susu Sapi Anugerah – Kediri ini tidak 

bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan penduduk setempat. Dimana 

penduduk di sekitar perusahaan selama ini tidak merasa dirugikan, baik itu polusi 
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udara dari limbah ternak maupun polusi suara selama proses produksi. Selain itu 

penduduk setempat juga diuntungkan oleh perusahaan, karena perusahaan Susu 

Sapi Anugerah menyerap tenaga kerja dari penduduk sekitar lokasi perusahaan. 

Denah lokasi Perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri dapat dilihat pada 

lampiran .  

 

4.1.3 Struktur Organisasi  

Perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri mempunyai struktur organisasi 

yang sederhana. Dimana perusahaan ini masih memakai struktur organisasi lini 

atau garis dengan tanggung jawab tertinggi terletak pada pimpinan perusahaan. 

Pimpinan bertanggung jawab secara langsung atas pemasaran hasil olahan 

perusahaan dimana juga membawahi langsung karyawan – karyawan yang ada. 

Karyawan – karyawan yang ada di perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri 

terdiri dari karyawan pemerah, pemelihara ternak dan produksi. Struktur 

organisasi perusahaan “Susu Sapi Anugerah” dapat di bawah ini  :  
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Diagram Alir  1 : Struktur Organisasi di Perusahaan Susu Sapi Anugerah 

a. Pimpinan  

Perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri memiliki struktur organisasi yang 

dipegang oleh seorang pimpinan yaitu bapak Paulus Budi Hartoyo. Pimpinan 

perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan semua aktivitas yang ada di perusahaan. 

Pimpinan tidak terjun secara langsung dalam kegiatan produksi, semuanya 

diserahkan kepada karyawan. Pimpinan hanya bertanggung jawab secara langsung 

terhadap masalah administrasi, hal ini disebabkan karena perusahaan “Susu Sapi 

Anugerah” Kediri masih tergolong perusahaan tingkat menengah sehingga tidak 

memerlukan banyak tenaga kerja, selain itu juga menghemat pengeluaran 

perusahaan untuk upah tenaga kerja.  

 

 

Pimpinan 
Perusahaan 

Bagian 
Umum 

Bagian 
Pemasaran 

Bagian 
Produksi 

Bagian 
Perawatan 
Rumput 

Bagian 
Pengawas 

Ternak 

Loper Proses 
Produksi 

Sopir,Limb, 
Perawatan 

Alat 

Karyawan 
Rumput 

Tukang 
Perah 
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b. Karyawan  

Perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri memiliki struktur organisasi 

dimana pimpinan langsung membawahi para karyawan. Para karyawan terbagi 

dalam beberapa bagian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing – 

masing. Bagian – bagian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Tugas dan Tanggung Jawab Masing – Masing Bagian Karyawan 

Bagian Tugas dan Tanggung Jawab 

Pemerahan  Mempersiapkan peralatan untuk memerah 
serta memerah ternak atau sapi laktasi yang 
siap diperah 

Makanan ternak hijau  Mengambil dan memberikan makanan 
kepada ternak berupa rumput gajah dari 
ladang sendiri 

Makanan ternak basah  Mengolah serta memberikan makanan 
basah yang terdiri dari dedak dan ampas 
tahu untuk konsentrat. 

Pemeliharaan dan perawatan 
ternak 

Membersihkan kandang serta merawat 
semua ternak, mulai dari sapi laktasi (sapi 
siap perah) sampai anak sapi 

Pemelihara sawah Mengairi dan memupuk tanaman rumput 
agar tetap tumbuh sehingga mampu 
memenuhi kebutuhan ternak 

Transportasi Mengambil rumput gajah yang ada di 
sawah untuk dibawa ke kandang, 
mengantar susu sapi ke tempat pesanan 
yang berjumlah banyak serta membawa 
kotoran ternak dan sisa makanan ternak ke 
sawah 

Proses produksi susu segar  Menyaring susu sapi segar hasil pemerahan 
serta mengemasnya dalam kemasan plastik 

Pemasaran  Memasarkan susu segar  ke konsumen  
Kebersihan  Untuk hal ini dibagi dalam 2 bagian yaitu  

bagian lingkungan perusahaan dan bagian 
proses produksi. Bagian lingkungan 
bertanggung jawab dalam kebersihan 
lingkungan sedangkan bagian proses 
produksi bertugas membersihkan peralatan 
yang digunakan dalam proses produksi 
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4.1.4. Ketenagakerjaan  

Perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri merupakan perusahaan berskala 

menengah dengan jumlah tenaga kerja 36 orang terdiri dari pria dan wanita yang 

sebagian besar bertempat tinggal disekitar perusahaan. Tenaga kerja pria sebagian 

besar bertugas sebagai tenaga pemerah (satu pemerah diberi tanggung jawab 

memerah 7 - 8 sapi perhari), pemelihara ternak dan pengadaan pakan ternak. 

Sedangkan tenaga kerja wanita umumnya dibagian produksi yaitu dibagian  

pengemasan. Perincian tenaga kerja di Perusahaaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri 

dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kerja  

Tenaga Kerja Jumlah (orang) Status Pekerja 

Bagian pemerah 6 Pegawai Tetap 

Bagian administrasi 2 Pegawai Tetap 

Bagian pengemasan susu segar 

dan bagian sanitasi  

2 Pegawai Tetap 

Bagian penyediaan rumput gajah 

dan pakan basah  

4 Pegawai Tetap 

Pemeliharaan dan perawatan sapi 1 Pegawai Tetap 

Sopir  2 Pegawai Tetap 

SPG (supermarket) 4 Pegawai Tetap 

Pemasaran atau distribusi susu 15* Pegawai Tidak Tetap 

Jumlah Total  36  

Sumber : Perusahaan “Susu Sapi Anugerah” Kediri, 2008 

Keterangan : (*) : Pekerja tidak tetap  
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Pemberian gaji dilakukan secara bulanan yang didasarkan pada tugas masing 

– masing tenaga kerja yang berkisar antara Rp 200.000,00 – Rp 650.000,00. Gaji 

untuk pegawai tetap antara lain bagian pemerahan sebesar Rp 400.000,00, bagian 

pengemasan susu segar dan sanitasi sebesar Rp 400.000,00, bagian pemeliharaan 

dan perawatan sapi sebesar Rp 650.000,00, bagian penyedian pakan sebesar 

Rp.200.000,00 dan bagian sopir sebesar Rp 650.000,00, untuk bagian distribusi 

susu, gaji dalam bentuk komisi sesuai dengan banyaknya yang telah dipasarkan 

sedangkan bagian administrasi ditangani langsung oleh pemilik perusahaan. 

Bagian distribusi susu memperoleh gaji berdasarkan tingkat distribusi susu segar 

sebesar 25 persen dari harga jual. Sedangkan untuk pegawai tetap juga diberikan 

komisi atau lemburan sebesar Rp. 2500 apabila dalam  satu bulan masuk kerja 

secara penuh, dengan ketentuan komisi untuk pagi hari Rp 1500 dan untuk siang 

hari Rp 1000, komisi ini diambil pada akhir bulan. Jam kerja yang diterapkan 

untuk tiap pekerja berbeda – beda sesuai dengan tugas yang dikerjakan tetapi rata 

– rata tenaga kerja bekerja 4 – 5 jam/hari.  

 

4.2. Gambaran Umum Responden  

Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan Perusahaan Susu Segar 

Anugerah Desa Ngadirejo Kediri. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan terhadap 30 orang responden melalui penyebaran kuisioner, diperoleh 

gambaran umum responden sebagai berikut :  
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1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Gambaran distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

sebagai berikut :  

Tabel 5 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin  Jumlah  

(Orang) 

Presentase  

(%) 

Laki – laki  12 40% 

Perempuan  18 60% 

Jumlah  30 100% 

Sumber : Data primer yang diolah  

1
2 

Laki - laki 40%
Perempuan 60%

 

Dari Tabel 5 jumlah responden berdasarkan jenis kelamin diatas, dapat 

dilihat bahwa 18 orang responden perempuan  lebih banyak daripada 12 orang 

responden laki-laki. Dalam penelitian ini, dimasukkan jenis kelamin sebagai salah 

satu karakteristik responden karena jenis kelamin dapat mempengaruhi motivasi 

pembelian.  

2. Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada pelanggan susu segar, 

gambaran distribusi responden berdasarkan usia dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 6 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia  

Usia  

(Tahun)  

Jumlah  

(Orang) 

Presentase 

(%) 

10 – 15  2 6,7 

16 – 20  16 53,3 

21 – 25  8  26,7  

26 – 30  4  13,3 

Jumlah  30  100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

Keterangan: 

1. Usia 10-15 tahun  

2. Usia 16-20 tahun  

3. Usia 21-25 tahun  

4. Usia 26-30 tahun  

 

 

 

Dari Tabel 6 jumlah responden berdasarkan usia diatas bisa dilihat bahwa 

responden yang berusia 10 s/d 15 tahun yaitu sebesar 6,7%, usia 16 – 20 tahun 

yaitu 53,3%, usia 21 – 25 tahun yaitu 26,7%, usia 26 – 30 tahun yaitu 13,3%. 

Sedangkan rata – rata  pelanggan yang paling banyak adalah usia 16 – 20 tahun. 

Hal ini dikarenakan pada usia tersebut dibutuhkan untuk  masa pertumbuhan.  

3. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Pelanggan Susu Segar 

Anugerah 

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada pelanggan susu segar,  

gambaran distribusi responden berdasarkan lama menjadi pelanggan susu segar 

Anugerah dapat dilihat dalam tabel berikut :  

 

1

2

3

4
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Tabel 7 
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Mengkonsumsi Produk Susu Segar 

Anugerah 
Lama Mengkonsumsi 

Produk Susu Segar 
(bulan) 

Jumlah  

(Orang)  

Presentase  

(%) 

1 – 2  9  30% 

              > 1 – 3  15 50% 

              > 1 – 5 6  20% 

Jumlah   30  100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Keterangan: 

1.Lama mengkonsumsi produk susu segar  1-2  
bulan  
2. Lama mengkonsumsi produk susu segar >1-3 
bulan 
3. Lama mengkonsumsi produk susu segar >1-5 
bulan  
 
 
 
 

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa lama mengkonsumsi produk 

susu segar Anugerah 1 – 2 bulan sebanyak 9 orang (30%), 1 – 3 bulan sebanyak 

15 orang (50%), 1 – 5 bulan sebanyak 6 orang (20%). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa lama mengkonsumsi produk susu segar sebanyak 1 – 3 bulan.  

4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir  

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada pelanggan susu segar,  

gambaran distribusi responden berdasarkan pendidikan akhir dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 

 

 

1

2

3

4
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Tabel 8 
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir  

Pendidikan  Jumlah  

(Orang) 

Presentase 

(%) 

SD  2 6,7 

SMU 12 40 

PT 14 46,6 

Lain – lain  2 6,7 

Jumlah  30  100% 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Keterangan :  

1. SD : 6,7% 

2. SMU : 40% 

3. PT : 46,6% 

4. Lain – Lain : 6,7% 

 

 

Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa responden yang pendidikan SD 

sebanyak 2 orang (6,7%), yang berpendidikan SMU sebanyak 12 orang (40%), 

yang berpendidikan PT sebanyak 14 orang (46,6%) sedangkan pendidikan yang 

lain – lain sebanyak 2 orang (6,7%). Sedangkan rata – rata  pelanggan yang paling 

banyak adalah yang pendidikannya Perguruan Tinggi sebanyak 14 orang (46,6%).  

5. Distribusi Responden Berdasarkan Profesi  

Berdasarkan kuisioner yang diberikan kepada pelanggan susu segar,  

gambaran distribusi responden berdasarkan profesi dapat dilihat dalam tabel 

berikut :  

1

2

3

4
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Tabel 9 
Distribusi Responden Berdasarkan Profesi 

  
Profesi  Jumlah  

(Orang) 
Presentase 

(%) 
Mahasiswa  16 53,3 

Swasta 7 23,3 

Wiraswasta 4 13,4 

Lain – lain  3 10 

Jumlah  30  100% 

Sumber : data diolah  

 

Keterangan :  

1. Mahasiswa : 53,3% 

2. Swasta : 23,3% 

3. Wiraswasta : 13,4% 

4. Lain – lain : 10% 

 

 

 

Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berprofesi 

mahasiswa sebanyak 16 orang (53,3%), yang berprofesi swasta sebanyak 7 orang 

(23,3%), yang berprofesi wiraswasta sebanyak 4 orang (13,4%), yang berprofesi 

lain – lain sebanyak 3 orang (10%). Sedangkan rata – rata  pelanggan yang paling 

banyak adalah yang profesinya mahasiswa sebanyak 16 orang (53,3%).  

 

 

 

1

2

3

4
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4.3 Gambaran Distribusi Jawaban Variabel yang Diteliti  

Dalam penelitian ini, responden telah menjawab seluruh pertanyaan yang 

terkait dengan kualitas pelayanan dan implikasinya terhadap loyalitas pelanggan 

susu segar yang dilakukan terhadap responden yang merupakan pelanggan susu 

segar Perusahaan Susu Segar Anugerah Desa Ngadirejo Kediri. Wawancara juga 

dilakukan untuk memperjelas jawaban responden yang dirasa kurang jelas dalam 

memberikan jawaban atau frekuensi jawaban tersebut dapat disajikan sebagai 

berikut :  

 

4.3.1 Kualitas Pelayanan   

a. Variabel Keandalan (X1) 

Dalam variabel keadalan terdapat dua item yang ditanyakan kepada 

responden yaitu kecepatan pelayanan, cara kerja pelayanan, sehingga dapat 

diketahui frekuensi gambaran distribusi jawaban responden dari variabel 

keandalan. Gambaran tabel distrbusi jawaban responden variabel keandalan dapat 

dilihat dibawah ini : 
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                                                     Tabel 10 
Distribusi Jawaban Responden Variabel Keandalan (X1) 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa untuk item yang pernah 

melakukan komplein terhadap karyawan dan pelayanan Perusahaan susu segar 

Item Keterangan  

Frekuensi 

(orang) Presentase (%) 

X1.1 

Apakah anda pernah melakukan komplein terhadap 

karyawan dan pelayanan Perusahaan Susu Segar 

Anugerah   

 a. Ya  5 16,7 

 b. Tidak  25 83,3 

 Jumlah 30 100 

X1.2 

Bagaimanakah respon karyawan Perusahaan Susu Segar 

Anugerah terhadap komplein pelanggan   

 a. Sangat baik  1 3,3 

 b. Baik                                                                3 10 

 c. Cukup                                             23 76,7 

 d. Kurang baik  3 10 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 

X1.3 
Bagaimanakah tingkat kecepatan pelayanan Perusahaan 
Susu Segar Anugerah kepada anda ?   

 a. Sangat baik 2 6,7 

 b. Baik  5 16,7 

 c. Cukup  22 73,3 

 d. Kurang baik  1 3,3 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 

X1.4 
Apakah kemampuan karyawan dalam menangani 
pelanggan tergolong baik ?   

 a. Sangat baik   3 10 

 b. Baik  23 76,7 

 c. Cukup  4 13,3 

 d. Kurang baik  - - 

 e. Sangat kurang baik  - - 

 Jumlah 30 100 
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Anugerah, responden yang menjawab tidak sebanyak 25 orang (83,3%), 

sedangkan 5 orang responden (16,7%) menjawab ya.  

Item tentang respon karyawan Perusahaan susu segar Anugerah sebanyak 

1 orang responden (3,3%) menyatakan sangat cepat dan 3 responden (10%) 

menjawab cepat. Sedangkan 23 orang responden (76,7%) menyatakan cepat dan 

sisanya 3 orang responden (10%) menyatakan kurang cepat. Berdasarkan jawaban 

diatas, maka item tentang respon terhadap komplein Perusahaan susu segar 

Anugerah dapat dikategorikan cepat. 

Sejumlah 2 orang responden (6,7%) menilai bahwa tingkat kecepatan 

pelayanan Perusahaan Susu Segar Anugerah sangat cepat. Sedangkan 5 orang 

responden (16,7%) menilai cepat, sebanyak 22 orang responden (73,3%) 

menjawab cukup cepat dan sisanya 1 orang responden (3,3%) menjawab kurang 

cepat. Dari jawaban responden diatas, item kecepatan pelayanan Perusahaan susu 

segar Anugerah tergolong cukup cepat. Hal ini menunjukkan bahwa waktu antara 

pemesanan dengan saat pesanan dating tidak membutuhkan waktu yang lama.  

Item kemampuan karyawan dalam menangani pelanggan menunjukkan 3 

orang responden (10%) menjawab sangat baik. Sementara itu 23 orang responden 

(76,7%) menyatakan baik, sedangkan sisanya 4 orang responden (13,3%) menilai 

cukup baik. Berdasarkan jawaban tersebut, responden menilai kemampuan 

karyawan Perusahaan susu segar Anugerah dalam menangani pelanggan dapat 

dikategorikan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat ketepatan karyawan dalam 

melayani sesuai yang telah dijanjikan dan dinginkan pelanggan. 
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b. Variabel Ketanggapan (X2)   

Dalam variabel ketanggapan terdapat tiga item yang ditanyakan kepada 

responden yaitu : kesiapan dan kesanggupan karyawan, karyawan peduli untuk 

mendengar saran dan kritik, pelayanan Perusahaan Susu Segar Anugerah ini sudah 

sesuai dengan harapan, sehingga dapat diketahui frekuensi gambaran distribusi 

jawaban responden dari variabel ketanggapan. Gambaran tabel distrbusi jawaban 

responden variabel ketanggapan dapat dilihat dibawah ini :  

Tabel 11 
Distribusi Jawaban Responden Variabel Ketanggapan (X2) 

Sumber : data primer yang diolah 
 

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa untuk item kesiapan dan 

kesanggupan karyawan dalam melakukan pelayanan responden yang menjawab 

sangat cepat sebanyak 2 orang (6,7%) dan 4 responden (13,3%) menjawab cepat. 

Item  Keterangan  
Frekuensi 

(orang) 
Presentase 

(%) 

X2.1 
Bagaimana kesiapan dan kesanggupan karyawan dalam 
melakukan pelayanan kepada anda    

 a. Sangat baik 2 6,7 
 b. Baik 4 13,3 
 c. Cukup  22 73,3 
 d. Kurang baik  - - 
 e. Sangat kurang baik 2 6,7 
 Jumlah  30 100 

X2.2 
Bagaimanakah kepedulian karyawan terhadap saran atau kritik 
dari anda     

 a. Sangat baik 1 3,3 
 b. Baik 17 56,7 
 c. Cukup  10 33,4 
 d. Kurang baik 1 3,3 
 e. Sangat kurang baik 1 3,3 
 Jumlah   30 100 

X2.3 
Bagaimana pelayanan Perusahaan Susu Segar Anugerah 
menurut anda   

 a. Sangat baik - - 
 b. Baik 21 70 
 c. Cukup  8 26,7 
 d. Kurang baik - - 
 e. Sangat kurang baik 1 3,3 
 Jumlah 30 100 
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Sedangkan 22 orang responden (73,3%) menjawab  cukup cepat, sisanya 2 

responden (6,7%) menjawab sangat kurang cepat. Dari jawaban tersebut, item 

kesiapan karyawan Perusahaan Susu Segar Anugerah dapat dikategorikan cukup 

cepat. 

Item tentang karyawan peduli untuk mendengar saran atau kritik dari 

pelanggan sebanyak 1 orang responden (3,3%) menyatakan sangat peduli dan 17 

responden (56,7%) menjawab peduli. Sedangkan 10 orang responden (33,4%) 

menyatakan cukup peduli dan 1 orang responden (3,3%) menyatakan kurang 

peduli. Sisanya 1 orang responden (10%) menyatakan sangat kurang peduli. 

Berdasarkan jawaban diatas, maka item tentang karyawan peduli untuk 

mendengar saran atau kritik dari pelanggan dapat dikategorikan peduli.   

Sejumlah 21 orang responden (70%) menilai sesuai bahwa tingkat 

pelayanan Perusahaan Susu Segar Anugerah sudah sesuai dengan harapan. 

Sedangkan 8 orang responden (26,7%) menilai cukup sesuai dan sisanya 1 orang 

responden (3,3%) menjawab kurang sesuai. Dari jawaban responden diatas, item 

pelayanan Perusahaan Susu Segar Anugerah sudah sesuai dengan harapan 

tergolong sesuai.  

c. Variabel Jaminan (X3) 

Dalam variabel jaminan terdapat dua item yang ditanyakan kepada 

responden yaitu : tingkat keamanan susu segar dan kualitas susu segar, sehingga 

dapat diketahui frekuensi gambaran distribusi jawaban responden dari variabel 

jaminan. Gambaran tabel distrbusi jawaban responden variabel jaminan dapat 

dilihat dibawah ini : 
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Tabel 12 
Distribusi Jawaban Responden Variabel Jaminan (X3) 

Sumber data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa untuk item tingkat keamanan 

mengkonsumsi susu segar sudah baik responden yang menjawab sangat baik 

sebanyak 3 orang (10%). Sementara itu 5 orang responden (16,7%) menyatakan 

baik, dan 20 orang responden (66,7%) menilai cukup baik. Sedangkan sisanya 2 

orang responden (6,6%) menjawab sangat kurang baik. Berdasarkan jawaban 

tersebut, responden menilai bahwa jaminan keamanan mengakonsumsi susu segar 

yang diberikan Perusahaan susu segar Anugerah dapat dikategorikan cukup baik.  

Item  Keterangan  
Frekuensi 

(orang) 
Presentase 

(%) 

X3.1 Bagaimana tingkat keamanan mengkonsumsi susu segar sudah baik    

 a. Sangat baik 3 10 

 b. Baik 5 16,7 

 c. Cukup baik 20 66,7 

 d. Kurang baik  - - 

 e. Sangat kurang baik 2 6,6 

 Jumlah   30 100 

X3.2 Bagaimana  tingkat kebersihan susu segar sudah baik    

 a. Sangat baik 3 10 

 b. Baik 18 60 

 c. Cukup baik 8 26,7 

 d. Kurang baik  1 3,3 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah   30 100 

 
X3.3 

Apakah ada keunggulan produk susu segar Anugerah dibandingkan 
dengan produk susu segar lainnya   

 a. Sangat ada  4 13,3 

 b. Ada  20 66,7 

 c. Cukup ada  3 10 

 d. Kurang ada  1 3,3 

 e. Sangat kurang ada 2 6,7 

 Jumlah 30 100 
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Item tentang tingkat kebersihan susu segar sebanyak 3 orang responden 

(10%) menyatakan sangat baik dan 18 orang responden (60%) menjawab baik. 

Sedangkan sisanya 8 orang responden (26,7%) menyatakan cukup baik. 

Berdasarkan jawaban diatas, maka item tentang tingkat kebersihan susu segar 

dikategorikan baik.   

Sejumlah 4 orang responden (13,3%) menilai bahwa tingkat keunggulan 

produk susu segar dibandingkan dengan produk susu segar lainnya sangat ada. 

Sedangkan 20 orang responden (66,7%) menilai ada, sebanyak 3 orang responden 

(10%) menjawab cukup ada dan 1 orang responden (3,3%) menjawab kurang ada. 

Sedangkan  sisanya 2 orang responden (6,7%) menjawab sangat kurang ada. Dari 

jawaban responden diatas, item keunggulan produk susu segar dibandingkan 

produk susu segar lainnya tergolong ada.  

d. Variabel Tampilan Fisik (X4)  

Dalam variabel jaminan terdapat tiga item yang ditanyakan kepada 

responden yaitu : Aroma, citarasa dan warna produk susu segar, pengemasan susu 

segar dan kualitas produk susu segar,  sehingga dapat diketahui frekuensi 

gambaran distribusi jawaban responden dari variabel tampilan fisik. Gambaran 

tabel distrbusi jawaban responden variabel tampilan fisik dapat dilihat dibawah 

ini: 
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Tabel 13 
Distribusi Jawaban Responden Variabel Tampilan Fisik (X4) 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 13 dapat diketahui bahwa untuk item keputusan 

pelanggan membeli susu segar dipengaruhi oleh kualitas susu meliputi aroma, 

citarasa dan warna produk menunjukkan 21 orang responden (70%) menjawab 

sangat dipengaruhi. Sementara itu 5 orang responden (16,7%) menyatakan 

dipengaruhi, sedangkan 3 orang responden (10%) menilai cukup dipengaruhi. 

Sedangkan sisanya 1 orang responden (3,3%) menjawab sangat kurang 

dipengaruhi. Berdasarkan jawaban tersebut, responden menilai keputusan 

Item  Keterangan  
Frekuensi 

(orang) 
Presentase 

(%) 

X4.1 
Apakah keputusan anda membeli susu segar dipengaruhi oleh kualitas 
susu meliputi aroma, citarasa dan warna produk   

 a. Sangat dipengaruhi  21 70 
 b. Dipengaruhi  5 16,7 
 c. Cukup dipengaruhi  3 10 
 d. Kurang dipengaruhi   - - 
 e. Sangat kurang dipengaruhi  1 3,3 
 Jumlah   30 100 

X4.2 
Bagaimana kondisi kualitas produk susu segar yang anda beli dari 
Perusahaan Susu Segar Anugerah    

 a. Sangat baik 4 13,3 
 d. Kurang baik  23 76,7 
 b. Baik 2 6,7 
 c. Cukup baik 1 3,3 
 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah   30 100 

X4.3 
Bagaimana menurut anda model pengemasan susu segar yang 
digunakan oleh Perusahaan Susu Segar Anugerah   

 a. Sangat baik - - 
 b. Baik   5 16,7 
 c. Cukup baik 22 73,3 
 d. Kurang baik  3 10 
 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 
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pelanggan membeli susu segar dipengaruhi  kualitas susu meliputi aroma, citarasa 

dan warna produk dapat dikategorikan sangat dipengaruhi.  

 Item tentang kondisi kualitas produk susu segar yang anda beli dari 

Perusahaan Susu Segar Anugerah sebanyak 4 orang responden (13,3%) 

menyatakan sangat baik dan 23 orang responden (76,7%) menjawab baik. 

Sedangkan 2 orang responden (6,7%) menyatakan cukup baik dan sisanya 1 orang 

responden (3,3%) menyatakan kurang baik. Berdasarkan jawaban diatas, maka 

item tentang kondisi kualitas produk susu segar yang anda beli dari Perusahaan 

Susu Segar Anugerah dapat dikategorikan baik.  

Sejumlah 5 orang responden (16,7%) menilai bahwa model pengemasan 

susu segar yang digunakan oleh Perusahaan Susu Segar Anugerah baik. 

Sedangkan 22 orang responden (73,3%) menilai cukup baik, sebanyak 3 orang 

responden (10%) menjawab kurang baik. Dari jawaban responden diatas, item 

model pengemasan susu segar yang digunakan oleh Perusahaan Susu Segar 

Anugerah tergolong cukup baik.  

d. Variabel Empati (X5)  

Dalam variabel jaminan terdapat tiga item yang ditanyakan kepada 

responden yaitu : sikap ramah staf dan karyawan, perhatian karyawan, sehingga 

dapat diketahui frekuensi gambaran distribusi jawaban responden dari variabel 

empati. Gambaran tabel distrbusi jawaban responden variabel empati dapat dilihat 

dibawah ini : 
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Tabel 14 
Distribusi Jawaban Responden Variabel Empati (X5) 

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 14 dapat diketahui bahwa untuk item karyawan 

bersikap ramah dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya menunjukkan 

2 orang responden (6,7%) menjawab sangat ramah. Sementara itu 23 orang 

responden (76,7%) menyatakan ramah dan 4 oarang responden (13,3%) menjawab 

cukup ramah. Sedangkan sisanya 1 orang responden (3,3%) menilai kurang 

ramah. Berdasarkan jawaban tersebut, responden menilai karyawan bersikap 

Item  Keterangan  
Frekuensi 

orang 
Presentase 

% 

X5.1  
Bagaimana sikap para karyawan dalam melayani pelanggan 
susu segar   

 a. Sangat baik  2 6,7 

 b. Baik   23 76,7 

 c. Cukup   4 13,3 

 d. Kurang baik   1 3,3 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 

X5.2  
Bagaimana sikap kekeluargaan karyawan dalam, melayani 
pelanggan susu segar anugerah   

 a. Sangat baik - - 

 b. Baik  18 60 

 c. Cukup  12 40 

 d. Kurang baik  - - 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 

X5.3 
Bagaimana perhatian karyawan terhadap pelanggannya yang 
menyampaikan keluhan   

 a. Sangat baik 2 6,7 

 b.Baik   8 26,7 

 c. Cukup  20 66,6 

 d. Kurang baik - - 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 
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ramah dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya dapat dikategorikan 

ramah.   

Item tentang respon karyawan bersikap kekeluargaan dalam melakukan 

pelayanan kepada pelanggannya  sebanyak 18 orang responden (3,3%) 

menyatakan kekeluargaan dan 12 orang responden (40%) menjawab cukup 

kekeluargaan. Berdasarkan jawaban diatas, maka item tentang respon karyawan 

bersikap kekeluargaan dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya  dapat 

dikategorikan kekeluargaan.  

Sejumlah 2 orang responden (6,7%) menilai bahwa tingkat perhatian 

karyawan terhadap pelanggannya yang menyampaikan keluhan sangat perhatian. 

Sedangkan 8 orang responden (26,7%) menilai perhatian dan sisanya 20 orang 

responden (66,6%) menjawab cukup perhatian. Dari jawaban responden diatas, 

item tingkat perhatian karyawan terhadap pelanggannya yang menyampaikan 

keluhan tergolong cukup perhatian.  

 

4.3.2 Loyalitas Pelanggan  

Dalam variabel loyalitas pelanggan terdapat tiga item yang ditanyakan 

kepada responden yaitu : kepercayaan untuk tetap memilih produk susu segar, hal 

yang melandasi keputusan untuk memilih produk susu segar, dan ikut berperan 

memberitaukan sisi positif produk susu segar, sehingga dapat diketahui frekuensi 

gambaran distribusi jawaban responden dari variabel pelanggan. Gambaran tabel 

distrbusi jawaban responden variabel pelanggan dapat dilihat dibawah ini : 
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Tabel 15 
Distribusi Jawaban Responden Variabel Loyalitas Pelanggan   

Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa untuk item kepercayaan 

untuk tetap memilih produk susu segar Anugerah menunjukkan 5 orang responden 

(16,7%) menjawab sangat ada. Sementara itu 20 orang responden (66,7%) 

menyatakan ada dan 4 orang responden (13,3%) menjawab cukup ada. Sedangkan 

sisanya 1 orang responden (3,3%) menilai kurang ada. Berdasarkan jawaban 

tersebut, responden menilai kepercayaan untuk tetap memilih produk susu segar 

Anugerah dapat dikategorikan ada.  

Item  Keterangan  
Frekuensi 

orang 
Presentase 

% 

Y1  
Bagaimana kepercayaan pelanggan susu segar untuk tetap 
memilih produk susu segar anugerah   

 a. Sangat baik 5 16,7 

 b. Baik 20 66,7 

 c. Cukup  4 13,3 

 d. Kurang baik 1 3,3 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 

Y2  

Bagaimana menurut anda cara perusahaan susu segar anugerah 
untuk menyakinkan pelanggan agar tetap memilih produk dari 
perusahaannya   

 a. Sangat baik - - 

 b Baik  23 76,7 

 c. Cukup  4 13,3 

 d. Kurang baik 3 10 

 e. Sangat kurang baik - - 

 Jumlah 30 100 

Y3 
Apakah anda ikut berperan memberitaukan sisi positif produk 
susu segar Anugerah kepada orang lain    

 a. Sangat berperan 2 6,7 

 b. Berperan   23 76,7 

 c. Cukup berperan  4 13,3 

 d. Kurang berperan  1 3,3 

 e. Sangat kurang berperan - - 

 Jumlah 30 100 
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 Item tentang hal yang melandasi keputusan untuk tetap memilih produk 

susu segar Anugerah sebanyak 23 orang responden (76,7%) menyatakan ada dan 

4 responden (13,3%) menjawab cukup ada. Sedangkan sisanya 3 orang responden 

(10%) menyatakan kurang ada. Berdasarkan jawaban diatas, maka item tentang 

hal yang melandasi keputusan untuk tetap memilih produk susu segar Anugerah 

dapat dikategorikan ada. 

Sejumlah 2 orang responden (6,7%) menilai bahwa tingkat ikut berperan 

memberitaukan sisi positif produk susu segar Anugerah kepada orang lain sangat 

berperan. Sedangkan 23 orang responden (76,7%) menilai berperan, sebanyak 4 

orang responden (13,3%) menjawab cukup berperan dan sisanya 1 orang 

responden (3,3%) menjawab kurang berperan. Dari jawaban responden diatas, 

item ikut berperan memberitaukan sisi positif produk susu segar Anugerah kepada 

orang lain tergolong berperan.  

 

4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.4.1 Hasil Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas yang tinggi. Suatu instrumen dapat dikatakan memiliki validitas yang 

tinggi apabila instrumen tersebut dapat menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud 

digunakannya instrumen tersebut. Sebuah instrumen memiliki validitas yang 

tinggi apabila butir-butir yang  membentuk instrumen tersebut tidak menyimpang 

dari fungsi instrumen. Selanjutnya menyimpang tidaknya butir instrumen dapat 
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diketahui dari kesejajaran skor butir dengan skor total. Pengukuran validitas pada 

instrumen ini dilakukan dengan korelasi product moment. Untuk mengetahui 

apakah item pernyataan dalam suatu variabel adalah valid yaitu dengan 

membandingkan nilai signifikansi dengan taraf nyata α = 0,05. Item pertanyaan 

terbukti valid jika memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (Singarimbun 

dan Effendi, 1995). Azwar (1999) berpendapat bahwa suatu butir intrumen 

tergolong memiliki validitas yang mencukupi jika koefisien korelasi bisa 

mencapai 0,30 atau lebih. 

 

4.4.1.1 Variabel Keandalan (X1) 

Variabel keandalan adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan yang 

diperoleh pelanggan terhadap kemampuan pihak Perusahaan Susu Segar Anugerah 

untuk memuaskan pelanggan. Pengujian validitas yang pertama dilakukan pada 

variabel independent yang kesatu (X1) yaitu variabel keandalan yang mempunyai 

item – item pertanyaan dalam kuisioner mengenai, antara lain : pernah melakukan 

komplein (X1.1), kecepatan respon karyawan (X1.2), kecepatan pelayanan (X1.3), 

kemampuan karyawan (X1.4). Jika nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel, 

maka item pernyataan tersebut adalah valid. Dari pengolahan uji validitas 

terhadap item pernyataan untuk variabel keandalan (X1) diperoleh hasil sebagai 

berikut :  
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Tabel 16 
Validitas Item – item Variabel Keandalan (X1) 

 

Variabel 

 

No. Item 

Validitas   

Keterangan  Korelasi  (r) Sig 

Keandalan(X1) X1.1 0,438 0,015 Valid 

 X1.2 0,782 0,000 Valid 

 X1.3 0,856 0,000 Valid 

 X1.4 0,860 0,000 Valid 

Sumber : data diolah  

Tabel 16 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan item-item 

pertanyaan variabel isi pesan adalah valid untuk pengujian selanjutnya. Secara 

keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05. 

Koefisien korelasi berkisar antara 0,438 hingga 0,860. Validitas item tertinggi 

terdapat pada kemampuan karyawan (X1.4).  Hasil perhitungan ini  memberikan 

interpretasi bahwa  untuk mengukur apakah variabel keandalan berpengaruh 

dalam kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan susu segar anugerah Kediri. 

 

4.4.1.2 Variabel Ketanggapan (X2) 

Variabel ketanggapan adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan 

berdasarkan ketanggapan pelanggan terhadap kesiapan karyawan untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Pengujian validitas yang kedua dilakukan pada variabel 

independent yang kedua (X2) yaitu variabel ketanggapan yang mempunyai item – 

item pertanyaan dalam kuisioner mengenai, antara lain : tingkat kesiapan dan 

kesanggupan karyawan  (X2.1), karyawan peduli (X2.2), pelayanan sudah sesuai 

harapan (X2.3). Jika nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka item 
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pernyataan tersebut adalah valid. Dari pengolahan uji validitas terhadap item 

pernyataan untuk variabel ketanggapan (X2) diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 17  
Validitas Item – item Variabel Ketanggapan (X2) 

 

Variabel 

 

No. Item 

Validitas   

Keterangan  Korelasi  (r) Sig 

Ketanggapan(X2) X2.1 0,884 0,000 Valid 

 X2.2 0,942 0,000 Valid 

 X2.3 0,868 0,000 Valid 

Sumber : data diolah  

Tabel 17 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan item-item 

pertanyaan variabel ketanggapan adalah valid untuk pengujian selanjutnya. Secara 

keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05. 

Koefisien korelasi berkisar antara 0,868 hingga 0,942. Validitas item tertinggi 

terdapat pada karyawan peduli (X2.2). Hasil perhitungan ini  memberikan 

interpretasi bahwa  untuk mengukur apakah variabel ketanggapan berpengaruh 

dalam kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan susu segar anugerah Kediri. 

 

4.4.1.3 Variabel Jaminan (X3) 

Variabel jaminan adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan yang 

diperoleh pelanggan terhadap jaminan keamanan mengkonsumsi susu segar. 

Pengujian validitas yang ketiga dilakukan pada variabel independent yang ketiga 

(X3) yaitu variabel jaminan yang mempunyai item – item pertanyaan dalam 

kuisioner mengenai, antara lain : tingkat keamanan susu segar (X3.1), tingkat 

kebersihan susu segar (X3.2), keunggulan produk susu segar (X3.3). Jika nilai r 
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hitung lebih besar dari pada r tabel, maka item pernyataan tersebut adalah valid. 

Dari pengolahan uji validitas terhadap item pernyataan untuk variabel jaminan 

(X3) diperoleh hasil sebagai berikut  

Tabel 18 
Validitas Item – item Variabel Jaminan (X3) 

 

Variabel 

 

No. Item 

Validitas   

Keterangan  Korelasi  (r) Sig 

Jaminan (X3) X3.1 0,852 0,000 Valid 

 X3.2 0,843 0,000 Valid 

 X3.3 0,880 0,000 Valid 

Sumber : data diolah  

Tabel 18 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan item-item 

pertanyaan variabel ketanggapan adalah valid untuk pengujian selanjutnya. Secara 

keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05. 

Koefisien korelasi berkisar antara 0,843 hingga 0,880. Validitas item tertinggi 

terdapat pada keunggulan produk susu segar (X3.3). Hasil perhitungan ini  

memberikan interpretasi bahwa  untuk mengukur apakah variabel jaminan 

berpengaruh dalam kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan susu segar 

anugerah Kediri. 

 

4.4.1.4 Variabel Tampilan Fisik  (X4) 

Variabel tampilan fisik adalah merupakan tanggapan kualitas pelayanan 

yang diperoleh pelanggan terhadap karyawan, keadaan interior dan lokasi 

perusahaan susu segar anugerah. Pengujian validitas yang keempat dilakukan pada 

variabel independent yang keempat (X4) yaitu variabel tampilan fisik yang 
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mempunyai item – item pertanyaan dalam kuisioner mengenai, antara lain : 

keputusan membeli susu segar (X4.1), kondisi kualitas susu segar (X4.2), model 

pengemasan (X4.3). Jika nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka item 

pernyataan tersebut adalah valid. Dari pengolahan uji validitas terhadap item 

pernyataan untuk variabel tampilan fisik (X4) diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 19 
Validitas Item – item Variabel Tampilan Fisik (X4) 

 

Variabel 

 

No. Item 

Validitas   

Keterangan  Korelasi  (r) Sig 

Tampilan Fisik 
(X4) 

X4.1 0,893 0,000 Valid 

 X4.2 0,929 0,000 Valid 

 X4.3 0,862 0,000 Valid 

Sumber : data diolah  

Tabel 19 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan item-item 

pertanyaan variabel tampilan fisik adalah valid untuk pengujian selanjutnya. 

Secara keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 

0,05. Koefisien korelasi berkisar antara 0,862 hingga 0,929. Validitas item 

tertinggi terdapat pada kondisi kualitas susu segar (X4.2). Hasil perhitungan ini  

memberikan interpretasi bahwa  untuk mengukur apakah variabel tampilan fisik 

berpengaruh dalam kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan susu segar 

anugerah Kediri. 

 

4.4.1.5 Variabel Empati  (X5) 

Variabel empati adalah merupakan pandangan kualitas pelayanan 

berdasarkan keramahan sikap, memberi perhatian secara pribadi terhadap 
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pelanggan. Pengujian validitas yang kelima dilakukan pada variabel independent 

yang kelima (X5) yaitu variabel empati yang mempunyai item – item pertanyaan 

dalam kuisioner mengenai, antara lain : karyawan bersikap baik (X5.1), karyawan 

bersikap kekeluargaan (X5.2), perhatian karyawan terhadap pelanggan (X5.3). 

Jika nilai r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka item pernyataan tersebut 

adalah valid. Dari pengolahan uji validitas terhadap item pernyataan untuk 

variabel empati (X5) diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 20 
Validitas Item – item Variabel Empati (X5) 

 

Variabel 

 

No. Item 

Validitas   

Keterangan  Korelasi  (r) Sig 

Empati  (X5) X5.1 0,715 0,000 Valid 

 X5.2 0,816 0,000 Valid 

 X5.3 0,790 0,000 Valid 

Sumber : data diolah  

Tabel 20 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan item-item 

pertanyaan variabel empati adalah valid untuk pengujian selanjutnya. Secara 

keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 0,05. 

Koefisien korelasi berkisar antara 0,715 hingga 0,816. Validitas item tertinggi 

terdapat pada karyawan bersikap kekeluargaan (X5.2). Hasil perhitungan ini  

memberikan interpretasi bahwa  untuk mengukur apakah variabel empati 

berpengaruh dalam kualitas pelayanan dalam suatu perusahaan susu segar 

anugerah Kediri. 
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4.4.1.6 Variabel Loyalitas Pelanggan  (Y) 

 Pada variabel loyalitas pelanggan ini memiliki item-item sebagai berikut : 

kepercayaan tetap memilih produk susu segar anugerah (Y1), hal yang melandasi 

keputusan memilih susu segar anugerah (Y2), memberitaukan sisi positif susu 

segar anugerah kepada orang lain (Y3). Hasil pengujian validitas terhadap item-

item pernyataan untuk variabel  loyalitas pelanggan (Y) dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 21 
Validitas Item – item Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

Variabel 

 

No. Item 

Validitas   

Keterangan  Korelasi  (r) Sig 

Loyalitas 
Pelanggan (Y) 

Y1 0,806 0,000 Valid 

 Y2 0,833 0,000 Valid 

 Y3 0,723 0,000 Valid 

Sumber : data diolah  

Tabel 21 menjelaskan bahwa hasil uji validitas keseluruhan item-item 

pertanyaan variabel loyalitas pelanggan adalah valid untuk pengujian selanjutnya. 

Secara keseluruhan hasil perhitungan tingkat signifikansi adalah lebih kecil dari 

0,05. Koefisien korelasi berkisar antara 0,723 hingga 0,833. Validitas item 

tertinggi terdapat pada hal yang melandasi keputusan memilih susu segar 

anugerah  (Y2). Hasil perhitungan ini  memberikan interpretasi bahwa  untuk 

mengukur apakah variabel loyalitas pelanggan berpengaruh dalam kualitas 

pelayanan dalam suatu perusahaan susu segar anugerah Kediri. 
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4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas  

Reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil 

ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran yang tidak 

reliabel akan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya.  Suatu instrumen 

juga harus memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, yaitu tingkat kepercayaan 

yang tinggi mengenai suatu hasil pengukuran. Reliabilitas menunjukkan 

konsistensi suatu instrumen dalam mengukur gejala yang sama. Pada uji 

reliabilitas dalam (Purbayu Budi, 2005), digunakan metode Alpha Cronbach 

adalah membandingkan koefisien alpha (α ) dengan 0,6. 

 Jika koefisien alpha ( hitungr ) > 0,6 maka item tersebut reliabel. 

 Jika koefisien alpha ( hitungr )< 0,6 maka item tersebut tidak reliabel. 

Penggunaan metode alpha Cronbach karena sifat pengisian kuisioner yang sekali 

jawab.  Selain itu skala jawaban yang dihasilkan oleh skala Likert adalah 

berjenjang, berupa skor 1 hingga 5. Menentukan kriteria indeks koefisien 

reliabilitas dapat mengacu pada Tabel 22  berikut : 

 

Tabel 22 
Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas 

 
No. Interval Kriteria 
1. 0,000 – 0,199 Sangat lemah 
2. 0,200 – 0,399 Lemah  
3. 0,400 – 0,500 Cukup  
4. 0,600 – 0,799 Kuat  
5. 0,800 – 1,000 Sangat kuat 

 Sumber : Sugiyono (2002) 
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Tabel 23 
Reliabilitas Item-item Kualitas Pelayanan dan Implikasinya Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Susu Segar  

 
Variabel Reliabilitas Alpha Cronbrach Keterangan 

Jumlah Item Koefisien Alpha 

1. Keandalan (X1) 

2. Ketanggapan (X2) 

3. Jaminan (X3) 

4. Tampilan Fisik (X4) 

5. Empati (X5) 

6. Loyalitas Pelanggan (Y) 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

0,7368 

0,8778 

0,8101 

0,8319 

0,6550 

0,6962 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Data diolah  
 

Dari tabel 23 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas terhadap semua 

variabel dinyatakan reliabel karena nilai alpha yang lebih besar dari nilai 0,6 

dengan rentang koefisien reliabilitas 0,6550 hingga 0,8778. Begitu pula dengan 

variabel ketanggapan yang menunjukkan nilai lebih besar dari nilai 0,6 yaitu 

0,8778. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuisioner tersebut adalah tepat atau 

reliabel untuk dipergunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

 

4.5 Analisis Faktor  

a. Uji Kelayakan Variabel 

Kumpulan variabel layak untuk menggunakan analisis faktor jika memiliki 

tingkat keterkaitan (dependensi) yang cukup tinggi. Indikasi tingkat keterkaitan 

ini ditentukan dengan nilai KMO (Keiser Meyer Olkin) (Sharma, 1996). 
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Tabel 24 KMO dan Bartlett’s Test 

Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy .563 

Bartlett’s Test 

Approx. Chi – Square  281.941 

Df 120 

Sig. .000 

Sumber : data diolah  

Pada tahap pertama, hasil analisis terhadap 16 butir item menghasilkan 

nilai KMO sebesar 0,563 merekomendasikan kelayakan penggunaan analisis 

faktor karena bernilai lebih dari 0,50. 

 

b. Hasil Ekstraksi Faktor 

Setelah dilakukan proses pemilihan item-item yang layak, yakni 

penyaringan terhadap ke-16 item, sehingga didapat item-item yang memenuhi 

syarat untuk dianalisis. Selanjutnya adalah peringkasan atau ekstraksi terhadap 

sekumpulan item yang ada, sehingga terbentuk satu atau lebih faktor yang 

merupakan struktur data utama dari kualitas pelayanan. Ekstraksi faktor dari 16  

item akan berjumlah 16 faktor dengan proporsi keragaman total  yang berbeda, 

ditunjukkan oleh nilai eigen. Ekstraksi faktor mengandung arti reduksi dimensi 

data yang lebih kecil dengan jumlah sesuai dengan faktor yang bernilai eigen 

lebih besar dari 1. 
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Tabel 25 Ekstraksi Faktor Dan Keragaman Total 

Faktor  

Nilai  Hasil Ekstraksi 

Nilai Eigen 
Persentase 

Varian 

Kumulatif 

Persentase 

Varian 

Nilai Eigen 
Persentase 

Varian 

Kumulatif 

Persentase 

Varian 

1 4.825 30.157 30.157 4.825 30.157 30.157 

2 3.128 19.548 49.705 3.128 19.548 49.705 

3 1.930 12.064 61.770 1.930 12.064 61.770 

4 1.249 7.808 69.577 1.249 7.808 69.577 

5 1.078 6.740 76.318 1.078 6.740 76.318 

6 .875 5.468 81.786    

7 .703 4.393 86.179    

8 .621 3.878 90.057    

9 .399 2.492 92.549    

10 .354 2.214 94.763    

11 .245 1.530 96.293    

12 .224 1.400 97.693    

13 .183 1.141 98.834    

14 .090 .564 99.398    

15 .055 .346 99.743    

16 .041 .257 100.000    

Sumber : Data diolah   

Pada tabel diatas terlihat hanya ada lima faktor yang memiliki nilai 

eigenvalue diatas 1, artinya jumlah faktor yang terekstrak adalah lima. Faktor 

pertama memiliki nilai eigen sebesar 4,825 dengan nilai proporsi keragaman total 

sebesar 30,157%. Faktor kedua memiliki nilai eigen sebesar 3,128 dengan nilai 

proporsi keragaman total sebesar 19,548%. Faktor ketiga memiliki nilai eigen 

sebesar 1,930 dengan nilai proporsi keragaman total sebesar 12.064%. Faktor 

keempat memiliki nilai eigen sebesar 1,249 dengan nilai proporsi keragaman total 

sebesar 7,808%. Faktor kelima memiliki nilai eigen sebesar 1,078 dengan nilai 



 71

proporsi keragaman total sebesar 6,740%. Nilai kumulatif keragaman total dari 

kelima faktor ini mencapai 76,318%.  

c. Hasil Loading Faktor 

Hasil ekstraksi faktor sebanyak lima faktor utama dilanjutkan dengan 

melakukan interpretasi terhadap loading faktor setiap item. Faktor akan mewakili 

sejumlah item  jika pertimbangan loading faktor lebih dari 0,50. Loading faktor 

juga menjelaskan besarnya korelasi suatu item dengan faktor yang terbentuk. 

Hasil loading faktor yang digunakan diperoleh dari rotated component matrix, 

yaitu perhitungan loading faktor setelah dirotasi. Metode rotasi varimax 

digunakan agar diperoleh loading faktor yang optimal. Tabel. 26 berikut ini 

menjelaskan loading faktor setiap item kualitas pelayanan pada kelima faktor 

yang terekstrak. 

Tabel. 26 Faktor Kualitas Pelayanan Sebelum Rotasi Varimax 

Faktor Item-item Loading Persentase 
Varian 

Kumulatif 
Persentase 

Varian 
1 X4.1 Kualitas Susu  .727 30.157 30.157 
 X4.2 Warna Susu  .674   
 X2.2 Pelayanan .664   
 X4.3 Kemasan Susu  .654   
 X2.3 Sesuai Harapan .647   
 X3.1 Keamanan Susu Segar .642   
 X3.3 Lebih Unggul  .634   
 X3.2 Kebersihan Susu Segar .610   
 X1.3 Kecepatan Layanan .568   
 X2.1 Perhatian pada Saran .567   
 X5.1 Ramah -   

2 X1.4 Menangani Pelanggan  .710 19.548 49.705 
 X1.2 Respon Komplain .506   

3 X5.3 Perhatian .825 12.064 61.770 
 X5.2 Kekeluargaan .745   
 X1.1 Komplain -   

4  - 7.808 69.577 
5  - 6.740 76.318 

Sumber : data diolah  

Keterangan : 

(-) : loading faktor kurang dari 0,50 
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Tabel. 27 Faktor Kualitas Pelayanan Setelah Dengan Rotasi Varimax 
Item-item Persentase 

Varian 
F1 

Ketanggapan 
 

F2 
Jaminan 

F3 
Tampilan 

Fisik 

F4 
Empati 

F5 
Keandalan 

X2.3 Sesuai Harapan 

30.157 

.900     

X2.2 Pelayanan .874     

X2.1 Perhatian pada Saran .802     

X1.4 Menangani Pelanggan  .727     

X3.3 Lebih Unggul 

19.548 

 .874    

X3.2 Kebersihan Susu Segar  .802    

X3.1 Keamanan Susu Segar  .764    

X4.1 Kualitas Susu  .627    

X4.2 Warna Susu 

12.064 

  .886   

X4.3 Kemasan Susu   .874   

X5.1 Ramah   .672   

X5.3 Perhatian 
7.808 

   .849  

X5.2 Kekeluargaan    .785  

X1.3 Kecepatan Layanan 

6.740 

    .723 

X1.1 Komplain     .646 

X1.2 Respon Komplain     .568 

Sumber : data diolah  

Hasil analisis terhadap loading factor sebelum rotasi adalah tidak 

sederhana dan belum memiliki nilai (bobot) yang optimal sehingga bentukan 

faktor akan dijelaskan oleh loading factor sesudah rotasi. Faktor pertama terdiri 

atas 4 item yang berasal dari 3 item ketanggapan dan 1 item keandalan. Faktor 

kedua terdiri atas 4 item yang berasal dari 3 item jaminan, 1 item tampilan fisik. 

Faktor ketiga terdiri atas 3 item yang berasal dari 2 item tampilan fisik, 1 item 

empati. Faktor keempat terdiri atas 2 item empati dan faktor kelima terdiri atas 3 

item keandalan. 

Urutan faktor menunjukkan tingkat keragaman masalah dalam kualitas 

pelayanan yang mempengaruhi loyalitas pelanggan susu segar. Analisis ini 

menjelaskan bahwa persoalan utama kualitas pelayanan terlihat pada ketanggapan, 

jaminan, tampilan fisik, empati dan keandalan.   
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Variabel reliability atau keandalan (X1)  

 Variabel reliability tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu 

segar Anugerah. Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian, dapat diketahui 

bahwa hal tersebut dikarenakan pelanggan tidak melihat dari keandalan yang 

diberikan oleh perusahaan susu segar selama ini. Variabel keandalan dalam hal ini 

meliputi komplein, respon karyawan susu segar Anugerah terhadap komplein, 

tingkat kecepatan pelayanan dan kemampuan pelayanan dalam melayani 

pelanggan. Keandalan merupakan wujud dari perusahaan susu segar anugerah 

untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan.  

Variabel responsiveness atau ketanggapan (X2) 

Variabel ketanggapan (X2) mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan susu segar anugerah. Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian, 

dapat diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pelanggan melihat dari 

ketanggapan yang diberikan oleh perusahaan susu segar selama ini. Variabel 

ketanggapan dalam hal ini meliputi  kesiapan dan kesanggupan karyawan dalam 

melakukan pelayanan, kepedulian karyawan terhadap saran atau kritik, dan 

pelayanan perusahaan susu segar anugerah menurut anda. Pada variabel 

ketanggapan perusahaan susu segar anugerah mampu memberikan perhatian dan 

pelayanannya kepada pelanggan susu segar. Kesiapan dan kesanggupan karyawan 

kepada pelanggan sudah baik, misalnya seperti pelayanan memberikan barang 

yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Perusahaan menawarkan berbagao macam 

produk susu segar dan olahan susu segar yang berupa susu segar dengan rasa 

coklat, moccacino dan lain sebagainya. Sebagai wujud pelayanan yang baik, 

karyawan dengan senang hati memberikan pesanan yang sesuai dengan pesanan 
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pelanggan. Bila pesanan yang diminta oleh pelanggan stok susu segar habis maka 

perusahaan akan mengkonfirmasikan kepada pelanggan.  

Variabel assurance atau jaminan (X3) 

Variabel jaminan (X3) mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

susu segar anugerah. Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian, dapat 

diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pelanggan melihat dari jaminan yang 

diberikan oleh perusahaan susu segar selama ini. Variabel jaminan meliputi 

tingkat keamanan mengkonsumsi susu segar, tingkat kebersihan susu segar dan 

keunggulan produk susu segar anugerah dibandingkan dengan produk susu segar 

lainnya. Perusahaan susu segar anugerah melakukan pemilihan susu segar yang 

baik untuk dikonsumsi. Hal ini ditunjukkan dengan membedakan susu segar yang 

baik dikonsumsi atau tidak layak untuk dikonsumsi dengan melihat warna, bau 

dan tekstur dari susu segar.  Perusahan  menawarkan berbagai macam produk susu 

segar dan olahan susu segar yang berupa susu segar dengan rasa coklat, 

mocaccino dan lain sebagainya, karyawan harus mampu memberikan kepercayaan 

bahwa susu segar yang dikonsumsi aman. Hal ini ditunjukkan tidak adanya 

pelanggan yang mengalami keracunan setelah mengkonsumsi susu segar 

anugerah. Pelanggan juga dapat melihat dengan langsung tingkat kebersihan dari 

perusahaan ini, hal ini dapat dilihat pelanggan saat membeli produk susu segar 

bagaimana kebersihan serta perlakuan dalam mengolah susu segar tersebut.  

Variabel tangibles atau tampilan fisik (X4) 

Variabel tampilan fisik (X4) mempunyai pengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan susu segar anugerah. Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian, 

dapat diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pelanggan melihat dari tampilan 



 75

fisik  yang diberikan oleh perusahaan susu segar selama ini. Variabel tampilan 

fisik meliputi keputusan pelanggan dalam membeli produk susu segar, kondisi 

kualitas produk susu segar menurut pelanggan dan bagaimana model pengemasan 

susu segar menurut pelanggan. Perusahan  menawarkan berbagai macam produk 

susu segar dan olahan susu segar yang berupa susu segar dengan rasa coklat, 

mocaccino dan lain sebagainya. Produk susu segar dikemas memakai gelas plastik 

yang terdapat gambar sapi serta tulisan perusahaan susu segar anugerah, hal ini 

dibuat agar pembeli menjadi tertarik untuk membeli susu segar anugerah.  

Variabel emphaty atau empati (X5) 

Variabel empati (X5) tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu 

segar anugerah. Berdasarkan hasil pengamatan pada penelitian, dapat diketahui 

bahwa hal tersebut dikarenakan pelanggan tidak melihat dari empati yang 

diberikan oleh perusahaan susu segar selama ini. Variabel empati meliputi sikap 

para karyawan dalam melayani pelanggan, sikap kekeluargaan karyawan kepada 

pelanggan dan perhatian karyawan kepada pelanggan yang menyampaikan 

keluhan. Perusahaan akan menerima keluhan – keluhan dari pelanggan yang 

kemudian perusahaan akan memperbaikinya.  

 

4.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik perlu dilakukan agar persamaan regresi yang didapatkan 

tidak bias. Berikut ini adalah uji asumsi klasik yang dilakukan : 

 
4.6.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2006). Agar suatu persamaan 
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regresi dapat dipakai untuk memprediksi kualitas pelayanan dan implikasinya 

terhadap loyalitas pelanggan susu segar dengan variabel bebasnya, maka perlu 

dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dengan memperhatikan diagram pencar 

P-P plot atau dengan histogram yang membentuk kurva normal. Jika pada 

diagram P-P plot tersebut nilai residual (error) nya menyebar normal, maka berarti 

peluang mendapatkan nilai residual sekitar nol adalah lebih besar daripada nilai 

peluang yang jauh dari angka nol.  

Pemeriksaan suatu data apakah berdistribusi normal dengan menggunakan 

P-P plot ditunjukkan dengan hasil pencaran data yang akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2006). 

 

 

Gambar 1 
Diagram P-P Plot Uji Normalitas 
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Loyalitas pelanggan susu segar adalah variabel terikat untuk pengujian ini. 

Pada gambar 1 terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dari arah kiri 

bawah menuju kanan atas, sehingga memenuhi asumsi normalitas. Hasil 

pengujian secara grafik telah menunjukkan bahwa pola sebaran data sangat dekat 

dengan garis diagonal yang ditunjukkan dalam gambar P-P plot. 

 

Regression Standardized Residual

1.501.00.500.00-.50-1.00-1.50-2.00

Histogram

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelanggan

Fr
eq

ue
nc

y

8

6

4

2

0

Std. Dev = .91  
Mean = 0.00

N = 30.00

 

Gambar 2 
Histogram Uji Normalitas 

Histogram pada gambar 2 menunjukkan kurva normal. Jika data menyebar 

disekitar garis digonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas (Imam Ghozali, 2006). Dengan hasil uji normalitas tersebut, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak dipakai untuk prediksi 

loyalitas pelanggan susu segar berdasarkan variabel-bebasnya.  Distribusi  normal 

juga berhubungan dengan uji-t dan uji-F dalam analisis regresi. 
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4.6.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. Bila tingkat signifikansi diatas 0,05 (5%) maka 

homokedastisitas. Bila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 (5%) maka 

heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2006). 

Tabel 28 
    Hasil Uji Glejser Pada Asumsi Heteroskedastisitas 

Variabel Bebas Thitung Sig Keterangan 

Keandalan (X1) 0,452 0,656 Homoskedastisitas  

Ketanggapan (X2) - 0,735 0,469 Homoskedastisitas 

Jaminan (X3) 1,531 0,139 Homoskedastisitas 

Tampilan Fisik(X4) - 1,531 0,139 Homoskedastisitas 

Empati (X5) 0,465 0,646 Homoskedastisitas 

Sumber : Data diolah 

 

Pada tabel 28 , masing-masing variabel memiliki nilai sig lebih dari nilai 

0,05 (5%), berarti heterokedatisitas nampak tidak signifikan. Dari hasil uji 

tersebut ditarik kesimpulan bahwa asumsi tidak terjadi heterokedastisitas. 

  
4.6.3. Hasil Uji Multikolinieritas 

Menurut Imam Ghozali (2006), uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent) dalam persamaan regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 
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terjadi korelasi di antara variabel independent. Untuk mendeteksi adanya tidaknya 

multikolinieritas dapat dilihat dari Value Inflation Factor. Apabila nila VIF >10 

maka menunjukkan adanya multikolinieritas. Dan apabila sebaliknya VIF <10 

maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 29 
Hasil Uji Multikolinieritas Dengan Nilai VIF 

Variabel Nilai VIF Keterangan  

Keandalan(X1) 1,420 Tidak terjadi multiokolinieritas 
Ketanggapan (X2) 1,528 Tidak terjadi multiokolinieritas 
Jaminan (X3) 1,718 Tidak terjadi multiokolinieritas 
Tampilan Fisik (X4) 1,724 Tidak terjadi multiokolinieritas 
Empati (X5) 1,086 Tidak terjadi multiokolinieritas 

 Sumber : Data diolah 
 

Dari hasil perhitungan yang ada di tabel 29, masing-masing variabel bebas 

menunjukkan nilai VIF yang tidak lebih dari nilai 10, maka asumsi tidak terjadi 

multikolinieritas.  Munculnya masalah multikolinier sangat mengganggu hasil uji-

t karena bisa menimbulkan perubahan tanda atau hasil uji yang tidak signifikan. 

 
 
4.6.4. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Apabila terjadi kesalahan korelasi, maka dinamakan ada 

masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Imam Ghozali, 2006).  

Menurut Husein Umar (2007), untuk memeriksa adanya autokorelasi, 

biasanya memakai uji Durbin-Watson dengan langkah-langkah hipotesis seperti 

dibawah ini : 

H0 : ρ = 0 (tidak terjadi autokorelasi) 
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Ha : ρ ≠ 0 (terjadi autokorelasi) 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara berikut : 

• Jika dU < DW < (4-dU), maka H0 diterima. 

• Jika DW < dL atau DW > (4-dL) maka H0 ditolak. 

• Jika dL < DW < dU atau (4-dU) < DW < (4-dL), maka tidak dapat 

diambil kesimpulan. 

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson : 

Tabel 30 
                        Hasil Uji Durbin-Watson Untuk Autokorelasi 

No. Nilai dL dU 4-dU 4-dL Keterangan 
1. 1,071 1,833 2,167 2,929 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber :Data diolah 
 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai DW hasil analisis adalah 

2,092 berada diantara nilai dU hingga (4-dU) sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa dalam analisis tidak dijumpai masalah autokorelasi. 

 

4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

4.7.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk menggambarkan pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya berupa persaman regresi. Hipotesis yang 

diajukan pada penelitian ini dibuktikan dengan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi akan menghasilkan persamaan regresi yang menjelaskan 

pengaruh faktor-faktor kualitas pelayanan (keandalan, ketanggapan, jaminan, 

tampilan fisik, dan empati) dan implikasinya terhadap loyalitas pelanggan susu 

segar.  Berikut adalah tabel ringkasan hasil analisis regresi. 
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Tabel 31. Hasil Analisis Regresi 

Variabel B Std. Error Beta t Sig. 

X1. Keandalan 0,160 0,085 0,170 1.881 0.072 
X2. Ketanggapan         (*) 0,216 0,069 0,292 3,118 0,005 
X3. Jaminan                (**) 0,235 0,068 0,343 3,450 0,002 
X4. Tampilan Fisik    (***) 0,363 0,082 0,443 4,448 0,000 

X5. Empati 0,095 0,091 0,083 1,044 0,307 

 

Keterangan : 

Konstanta = -0,261 

(*)      = Variabel yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh suatu 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = - 0,261 + 0,160 X1 + 0,216 X2 + 0,235 X3 + 0,363 X4  + 0,095 X5 

Dari persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa : 

a. Dengan asumsi X2 (ketanggapan), X3 (jaminan), X4 (tampilan fisik), dan 

X5 (empati) tetap maka estimasi Y (loyalitas pelanggan) akan meningkat 

sebesar 0,160 satuan loyalitas pelanggan, untuk setiap tambahan X1 

(keandalan). Jadi apabila keandalan dalam kualitas pelayanan mengalami 

peningkatan satu-satuan, maka loyalitas pelanggan akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,160 satuan. 

b. Dengan asumsi X1 (keandalan), X3 (jaminan), X4 (tampilan fisik), dan X5 

(empati) tetap maka estimasi Y (loyalitas pelanggan) akan menurun 

sebesar 0,216 satuan loyalitas pelanggani, untuk setiap tambahan X2 

(ketanggapan). Jadi apabila ketanggapan dalam kualitas pelayanan 

mengalami peningkatan satu-satuan, maka loyalitas pelanggan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,216 satuan. 
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c. Dengan asumsi X1 (keandalan), X2 (ketanggapan),  X4 (tampilan fisik), 

dan X5 (empati) tetap maka estimasi Y (loyalitas pelanggan) akan 

meningkat sebesar 0,235 satuan loyalitas pelanggan, untuk setiap 

tambahan X3 (jaminan). Jadi apabila jaminan dalam kualitas pelayanan 

mengalami peningkatan satu-satuan, maka loyalitas pelanggan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,235 satuan. 

d. Dengan asumsi X1 (keandalan), X2 (ketanggapan), X3 (jaminan), dan X5 

(empati) tetap maka estimasi Y (loyalitas pelanggan) akan menurun 

sebesar 0,363 satuan loyalitas pelanggan, untuk setiap tambahan X4 

(tampilan fisik). Jadi apabila tampilan fisik dalam kualitas pelayanan 

mengalami peningkatan satu-satuan, maka loyalitas pelanggan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,363 satuan. 

e. Dengan asumsi X1 (keandalan), X2 (ketanggapan), X3 (jaminan), dan 

X4(tampilan fisik) tetap maka estimasi Y (loyalitas pelanggan) akan 

meningkat sebesar 0,095 satuan loyalitas pelanggan, untuk setiap 

tambahan X5 (empati). Jadi apabila empati dalam kualitas pelayanan 

mengalami peningkatan satu-satuan, maka loyalitas pelanggan akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,095 satuan. 

 
4.7.2. Koefisien Determinasi (R²) 

Persamaan regresi yang diperoleh memiliki nilai koefisien determinasi 

(R2) = 0,862 atau 86,2%. Hal ini memberikan arti bahwa kualitas pelayanan 

(keandalan, ketanggapan, jaminan, tampilan fisik dan empati) hanya dapat 

menjelaskan keragaman loyalitas pelanggan susu segar 86,2%, sedangkan sisanya 
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sebesar 13,89% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian 

ini. 

 
4.7.3. Analisa Korelasi Berganda (R) 

Koefisien korelasi berganda (R) menunjukkan besar hubungan kualitas 

pelayanan yaitu (keandalan, ketanggapan, jaminan, tampilan fisik dan empati) 

terhadap loyalitas pelanggan (Y). Menurut Arikunto (1993) bahwa koefisien 

hubungan pada rentang nilai 0,8–1,0 maka termasuk hubungan yang sangat kuat.  

Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai R = 0,928. Nilai ini berada 

diantara 0,8-1,0,  berarti ada hubungan yang sangat kuat antara kualitas pelayanan 

yaitu (keandalan, ketanggapan, jaminan, tampilan fisik dan empati) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). 

  
4.8 Uji Hipotesis 

4.8.1 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Hasil uji F menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan yaitu 

(keandalan, ketanggapan, jaminan, tampilan fisik dan empati) berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y). Jika nilai probability F < 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima secara bersama-sama antara dua variabel bebas atau 

lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.  

Sedangkan jika nilai probability F > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

bahwa secara bersama-sama antara dua variabel bebas atau lebih mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil 

perhitungan uji F diperoleh nilai F hitung = 29,975 dengan sig.F = 0,000. Karena 

nilai F hitung memiliki tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka 
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hipotesis ke-1 untuk uji secara simultan dapat diterima dan digunakan untuk 

memprediksi loyalitas pelanggan (Y) atau dapat dikatakan bahwa kualitas 

pelayanan yaitu (keandalan, ketanggapan, jaminan, tampilan fisik dan empati) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu segar. 

 
4.8.2 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Menguji secara parsial berarti membuktikan adanya pengaruh dari satu 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas 

lainnya konstan. Dalam bagian hipotesis ke-2 juga menyatakan bahwa variabel 

kualitas pelayanan yaitu (keandalan, ketanggapan, jaminan, tampilan fisik dan 

empati) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas pelanggan susu 

segar.  

Berdasarkan hasil uji t menyatakan secara parsial variabel keandalan (X1) 

tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap loyalitas pelanggan susu segar. 

Koefisien regresi keandalan adalah 0,160 dengan sig t sebesar 0,072 (signifikansi 

lebih dari 0,05), berarti keandalan (X1) secara parsial berpengaruh tidak signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan susu segar (Y).  

Koefisien regresi ketanggapan adalah 0,216 dengan sig t sebesar 0,005 

(signifikansi kurang dari 0,05), berarti ketanggapan (X2) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan susu segar (Y).  

Koefisien regresi jaminan adalah 0,235 dengan sig t sebesar 0,002 

(signifikansi kurang dari 0,05), berarti jaminan (X3) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan susu segar (Y). 
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.Koefisien regresi tampilan fisik adalah 0,363 dengan sig t sebesar 0,000 

(signifikansi kurang dari 0,05), berarti tampilan fisik (X4) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan susu segar (Y). 

.Koefisien regresi empati adalah 0,095 dengan sig t sebesar 0,307 

(signifikansi lebih dari 0,05), berarti empati (X5) secara parsial berpengaruh tidak 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan susu segar (Y). 

Dari penjelasan diatas maka terbukti ada dan tidaknya pengaruh secara 

parsial dari seluruh variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan susu 

segar Anugerah. 

 

4.8.3 Hasil Uji Dominan 

Hipotesis ke-3 menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh dominan terhadap loyalitas pelanggan susu segar. Dominasi 

pengaruh menurut Gujarati (2003) dapat ditentukan oleh koefisien beta terbesar. 

Koefisien beta dari variabel keandalan adalah 0,170,  artinya kontribusi 

relatif dari keandalan adalah paling terkecil kedua dibanding kelima variabel 

kualitas pelayanan lainnya.  

Koefisien beta dari variabel ketanggapan adalah 0,292,  artinya kontribusi 

relatif dari ketanggapan adalah paling besar ketiga dibanding kelima variabel 

kualitas pelayanan lainnya. 

Koefisien beta dari variabel jaminan adalah 0,343,  artinya kontribusi 

relatif dari jaminan adalah paling besar kedua dibanding kelima variabel kualitas 

pelayanan lainnya. 
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Koefisien beta dari variabel tampilan fisik adalah 0,443,  artinya kontribusi 

relatif dari tampilan fisik adalah paling besar dibanding kelima variabel kualitas 

pelayanan lainnya. 

Koefisien beta dari variabel empati adalah 0,083,  artinya kontribusi relatif 

dari empati adalah paling kecil dibanding kelima variabel kualitas pelayanan 

lainnya. Dalam penelitian ini secara parsial kualitas pelayanan  ada yang 

berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu segar 

Anugerah.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

1. Kualitas pelayanan (keandalan dan empati) secara bersama – sama terbukti 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu segar anugerah.  

2. Pengaruh secara parsial berasal dari variabel ketanggapan, jaminan dan 

tampilan fisik. Persoalan utama pada kualitas pelayanan adalah kesuaian 

harapan, pelayanan, perhatian pada saran dan penanganan kepada 

pelanggan susu segar anugerah. 

 

5.2 Saran  

1. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan (variabel keandalan dan variabel 

empati) karena tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan susu segar. 

Dengan cara menangani antrian dengan baik, jangan membuat pelanggan 

menunggu dan memberikan barang yang sesuai dengan pesanan 

pelanggan, menanggapi komplein atau keluhan yang diberikan pelanggan 

susu segar.  

2. Kualitas pelayanan (variabel ketanggapan, jaminan dan tampilan fisik) 

perlu ditingkatkan  karena mempengaruhi loyalitas pelanggan susu segar. 

Dengan cara menambahkan berbagai macam olahan produk susu segar, 

memberikan label dibelakang kemasan agar pelanggan mengerti komposisi 

yang terkandung dalam  produk susu segar anugerah. 
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Lampiran 
 
 
 

Lampiran 1  
HASIL ANALISIS Regresi 
 
Frequencies 
Frequency Table 

X11

25 83.3 83.3 83.3

5 16.7 16.7 100.0

30 100.0 100.0

0

1

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X12

3 10.0 10.0 10.0

23 76.7 76.7 86.7

3 10.0 10.0 96.7

1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X13

1 3.3 3.3 3.3

22 73.3 73.3 76.7

5 16.7 16.7 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X14

4 13.3 13.3 13.3

23 76.7 76.7 90.0

3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X21

2 6.7 6.7 6.7

22 73.3 73.3 80.0

4 13.3 13.3 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

1

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X22

1 3.3 3.3 3.3

1 3.3 3.3 6.7

10 33.3 33.3 40.0

17 56.7 56.7 96.7

1 3.3 3.3 100.0

30 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X23

1 3.3 3.3 3.3

8 26.7 26.7 30.0

21 70.0 70.0 100.0

30 100.0 100.0

1

3

4

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X31

2 6.7 6.7 6.7

20 66.7 66.7 73.3

5 16.7 16.7 90.0

3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

1

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X32

1 3.3 3.3 3.3

8 26.7 26.7 30.0

18 60.0 60.0 90.0

3 10.0 10.0 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X33

2 6.7 6.7 6.7

1 3.3 3.3 10.0

3 10.0 10.0 20.0

20 66.7 66.7 86.7

4 13.3 13.3 100.0

30 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X41

1 3.3 3.3 3.3

3 10.0 10.0 13.3

5 16.7 16.7 30.0

21 70.0 70.0 100.0

30 100.0 100.0

1

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X42

1 3.3 3.3 3.3

2 6.7 6.7 10.0

23 76.7 76.7 86.7

4 13.3 13.3 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X43

3 10.0 10.0 10.0

22 73.3 73.3 83.3

5 16.7 16.7 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X51

1 3.3 3.3 3.3

4 13.3 13.3 16.7

23 76.7 76.7 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X52

12 40.0 40.0 40.0

18 60.0 60.0 100.0

30 100.0 100.0

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X53

20 66.7 66.7 66.7

8 26.7 26.7 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Y2

3 10.0 10.0 10.0

4 13.3 13.3 23.3

23 76.7 76.7 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y3

1 3.3 3.3 3.3

4 13.3 13.3 16.7

23 76.7 76.7 93.3

2 6.7 6.7 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y1

1 3.3 3.3 3.3

4 13.3 13.3 16.7

20 66.7 66.7 83.3

5 16.7 16.7 100.0

30 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Descriptives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X11                .1667          .3790        30.0 
  2.     X12               3.0667          .5833        30.0 
  3.     X13               3.2667          .6397        30.0 
  4.     X14               3.9667          .4901        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       10.4667     2.5333     1.5916          4 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X11           10.3000         2.1483        .2172           .8090 
X12            7.4000         1.4207        .5555           .6626 
X13            7.2000         1.2000        .6594           .5948 
X14            6.5000         1.4310        .7351           .5639 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics

30 0 1 .17 .379

30 2 5 3.07 .583

30 2 5 3.27 .640

30 3 5 3.97 .490

30 1 5 3.13 .819

30 1 5 3.53 .776

30 1 4 3.63 .669

30 1 5 3.23 .898

30 2 5 3.77 .679

30 1 5 3.77 .971

30 1 5 4.50 .938

30 2 5 4.00 .587

30 2 4 3.07 .521

30 2 5 3.87 .571

30 4 5 4.60 .498

30 3 5 3.40 .621

30 2 5 3.97 .669

30 2 4 3.67 .661

30 2 5 3.87 .571

30

X11

X12

X13

X14

X21

X22

X23

X31

X32

X33

X41

X42

X43

X51

X52

X53

Y1

Y2

Y3

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X21               3.1333          .8193        30.0 
  2.     X22               3.5333          .7761        30.0 
  3.     X23               3.6333          .6687        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       10.3000     4.1483     2.0367          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X21            7.1667         1.8678        .7186           .8763 
X22            6.7667         1.7713        .8591           .7372 
X23            6.6667         2.2299        .7367           .8577 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8778 
 

Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X31               3.2333          .8976        30.0 
  2.     X32               3.7667          .6789        30.0 
  3.     X33               3.7667          .9714        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
 
      SCALE       10.7667     4.8057     2.1922          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X31            7.5333         2.2575        .6460           .7556 
X32            7.0000         2.7586        .7033           .7317 
X33            7.0000         2.0000        .6777           .7333 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8101 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X41               4.5000          .9377        30.0 
  2.     X42               4.0000          .5872        30.0 
  3.     X43               3.0667          .5208        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.5667     3.3575     1.8323          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X41            7.0667         1.1678        .6465           .9449 
X42            7.5667         1.7023        .8551           .6482 
X43            8.5000         1.9828        .7523           .7652 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .8319 

 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X51               3.8667          .5713        30.0 
  2.     X52               4.6000          .4983        30.0 
  3.     X53               3.4000          .6215        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.8667     1.7057     1.3060          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X51            8.0000          .9655        .3685           .6857 
X52            7.2667          .8920        .6009           .4021 
X53            8.4667          .8092        .4565           .5795 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6550 
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Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Y1                3.9667          .6687        30.0 
  2.     Y2                3.6667          .6609        30.0 
  3.     Y3                3.8667          .5713        30.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       11.5000     2.2586     1.5029          3 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1             7.5333         1.0851        .5215           .5932 
Y2             7.8333         1.0402        .5798           .5127 
Y3             7.6333         1.3437        .4443           .6843 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  3 
 
Alpha =    .6962 
 

Correlations 
Correlations for Analysis 1

.438*

.015

30

.782**

.000

30

.856**

.000

30

.860**

.000

30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X11

X12

X13

X14

TOTALX1

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

Correlation is significant at the 0.01 level**. 
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Correlations for Analysis 4

.893**

.000

30

.929**

.000

30

.862**

.000

30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X41

X42

X43

TOTALX4

Correlation is significant at the 0.01 level**. 

 
Correlations for Analysis 5

.715**

.000

30

.816**

.000

30

.790**

.000

30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X51

X52

X53

TOTALX5

Correlation is significant at the 0.01 level**. 

 

Correlations for Analysis 2

.884**

.000

30

.942**

.000

30

.868**

.000

30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X21

X22

X23

TOTALX2

Correlation is significant at the 0.01 level**. 

Correlations for Analysis 3

.852**

.000

30

.843**

.000

30

.880**

.000

30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

X31

X32

X33

TOTALX3

Correlation is significant at the 0.01 level**. 
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Correlations for Analysis 6

.806**

.000

30

.833**

.000

30

.723**

.000

30

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Y1

Y2

Y3

TOTALY

Correlation is significant at the 0.01 level**. 

 
 
Regression 

Descriptive Statistics

11.50 1.503 30

10.47 1.592 30

10.30 2.037 30

10.77 2.192 30

11.57 1.832 30

11.87 1.306 30

Y.Loyalitas Pelanggan

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan Fisik

X5.Empati

Mean Std. Deviation N

 
 
 
 
 
 
 

Variables Entered/Removed b

X5.Empati,
X1.Keandalan,
X3.Jaminan,
X2.Ketanggapan,
X4.Tampilan Fisik

a

. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelangganb. 

 
 

Model Summary b

.928a .862 .833 .614 2.092
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate Durbin-Watson

Predictors: (Constant), X5.Empati, X1.Keandalan, X3.Jaminan,
X2.Ketanggapan, X4.Tampilan Fisik

a. 

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelangganb. 

 

Correlations

1.000 .418 .591 .727 .770 .334

.418 1.000 .540 .082 .119 .114

.591 .540 1.000 .248 .239 .197

.727 .082 .248 1.000 .635 .206

.770 .119 .239 .635 1.000 .234

.334 .114 .197 .206 .234 1.000

. .011 .000 .000 .000 .036

.011 . .001 .334 .266 .274

.000 .001 . .093 .101 .148

.000 .334 .093 . .000 .138

.000 .266 .101 .000 . .106

.036 .274 .148 .138 .106 .

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

Y.Loyalitas
Pelanggan

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan
Fisik

X5.Empati

Y.Loyalitas
Pelanggan

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan
Fisik

X5.Empati

Y.Loyalitas
Pelanggan

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan
Fisik

X5.Empati

Pearson
Correlation

Sig.
(1-tailed)

N

Y.Loyalitas
Pelanggan X1.Keandalan X2.Ketanggapan X3.Jaminan

X4.Tampilan
Fisik X5.Empati
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ANOVAb

56.459 5 11.292 29.975 .000a

9.041 24 .377

65.500 29

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5.Empati, X1.Keandalan, X3.Jaminan, X2.Ketanggapan,
X4.Tampilan Fisik

a. 

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelangganb. 

 
 

Coefficients a

-.261 1.297 -.201 .842

.160 .085 .170 1.881 .072

.216 .069 .292 3.118 .005

.235 .068 .343 3.450 .002

.363 .082 .443 4.448 .000

.095 .091 .083 1.044 .307

(Constant)

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan Fisik

X5.Empati

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelanggana. 

 
Coefficients a

.418 .358 .143

.591 .537 .236

.727 .576 .262

.770 .672 .337

.334 .209 .079

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan Fisik

X5.Empati

Model
1

Zero-order Partial Part

Correlations

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelanggana. 

 
 

Coefficients a

.704 1.420

.654 1.528

.582 1.718

.580 1.724

.921 1.086

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan Fisik

X5.Empati

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelanggana. 
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Residuals Statistics a

8.12 13.94 11.50 1.395 30

-1.23 1.07 .00 .558 30

-2.421 1.748 .000 1.000 30

-2.008 1.738 .000 .910 30

Predicted Value

Residual

Std. Predicted Value

Std. Residual

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelanggana. 

 
Charts 

Regression Standardized Residual

1.501.00.500.00-.50-1.00-1.50-2.00

Histogram

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pelanggan

Fr
eq

ue
nc

y

8

6

4

2

0

Std. Dev = .91  
Mean = 0.00

N = 30.00

 
Normal P-P Plot of Regression Stand

Dependent Variable: Y.Loyalitas Pela

Observed Cum Prob

1.00.75.50.250.00

E
xp

ec
te

d 
C

um
 P

ro
b

1.00

.75

.50

.25

0.00

 
 
NPar Tests 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30

.0000000

.55834980

.093

.061

-.093

.510

.957

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
Regression 

Variables Entered/Removed b

X5.Empati,
X1.Keandal
an,
X3.Jamina
n,
X2.Ketangg
apan,
X4.Tampila
n Fisik

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Nilai mutlak residual (uji glejser)b. 

 
Model Summary

.356a .127 -.055 .36439
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X5.Empati, X1.Keandalan,
X3.Jaminan, X2.Ketanggapan, X4.Tampilan Fisik

a. 

 
 

ANOVAb

.463 5 .093 .697 .631a

3.187 24 .133

3.649 29

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X5.Empati, X1.Keandalan, X3.Jaminan, X2.Ketanggapan,
X4.Tampilan Fisik

a. 

Dependent Variable: Nilai mutlak residual (uji glejser)b. 
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Coefficients a

.389 .770 .506 .618

.023 .051 .103 .452 .656

-.030 .041 -.173 -.735 .469

.062 .040 .383 1.531 .139

-.074 .048 -.383 -1.531 .139

.025 .054 .092 .465 .646

(Constant)

X1.Keandalan

X2.Ketanggapan

X3.Jaminan

X4.Tampilan Fisik

X5.Empati

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Nilai mutlak residual (uji glejser)a. 
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Correlation Matrixa

1.000 .104 .237 .217 .148 .274 -.023 -.017 -.112 -.172 -.049 .000 -.058 .106 .000 .293

.104 1.000 .505 .611 .269 .376 .242 .035 .128 -.032 .126 .000 -.015 .028 -.261 -.171

.237 .505 1.000 .689 .456 .468 .317 .248 .148 .159 .287 .092 .048 .289 .130 .243

.217 .611 .689 1.000 .527 .592 .593 .097 .079 -.089 .188 .000 .009 -.016 .085 .045

.148 .269 .456 .527 1.000 .752 .596 .144 .058 .170 .180 .072 .140 .187 .135 .163

.274 .376 .468 .592 .752 1.000 .789 .310 .179 .171 .237 .151 .165 .088 .125 .114

-.023 .242 .317 .593 .596 .789 1.000 .262 .261 .182 .357 .176 .172 .048 .269 .116

-.017 .035 .248 .097 .144 .310 .262 1.000 .602 .579 .389 .393 .408 .332 .216 .136

-.112 .128 .148 .079 .058 .179 .261 .602 1.000 .647 .460 .519 .533 .095 .020 -.180

-.172 -.032 .159 -.089 .170 .171 .182 .579 .647 1.000 .700 .484 .441 .253 .157 .103

-.049 .126 .287 .188 .180 .237 .357 .389 .460 .700 1.000 .689 .565 .322 .074 .059

.000 .000 .092 .000 .072 .151 .176 .393 .519 .484 .689 1.000 .902 .514 .236 -.189

-.058 -.015 .048 .009 .140 .165 .172 .408 .533 .441 .565 .902 1.000 .494 .239 -.192

.106 .028 .289 -.016 .187 .088 .048 .332 .095 .253 .322 .514 .494 1.000 .412 .253

.000 -.261 .130 .085 .135 .125 .269 .216 .020 .157 .074 .236 .239 .412 1.000 .535

.293 -.171 .243 .045 .163 .114 .116 .136 -.180 .103 .059 -.189 -.192 .253 .535 1.000

.292 .104 .125 .217 .072 .453 .465 .278 .182 .400 .500 .380 .288 .500 .058

.292 .002 .000 .075 .020 .099 .427 .251 .432 .253 .500 .468 .442 .082 .183

.104 .002 .000 .006 .005 .044 .093 .217 .201 .062 .315 .400 .060 .247 .098

.125 .000 .000 .001 .000 .000 .306 .338 .319 .160 .500 .481 .466 .328 .406

.217 .075 .006 .001 .000 .000 .224 .381 .184 .171 .353 .230 .162 .238 .195

.072 .020 .005 .000 .000 .000 .048 .172 .183 .104 .212 .192 .322 .255 .274

.453 .099 .044 .000 .000 .000 .081 .082 .168 .026 .177 .182 .400 .075 .270

.465 .427 .093 .306 .224 .048 .081 .000 .000 .017 .016 .013 .037 .126 .237

.278 .251 .217 .338 .381 .172 .082 .000 .000 .005 .002 .001 .309 .457 .171

.182 .432 .201 .319 .184 .183 .168 .000 .000 .000 .003 .007 .089 .204 .294

.400 .253 .062 .160 .171 .104 .026 .017 .005 .000 .000 .001 .041 .349 .378

.500 .500 .315 .500 .353 .212 .177 .016 .002 .003 .000 .000 .002 .105 .159

.380 .468 .400 .481 .230 .192 .182 .013 .001 .007 .001 .000 .003 .102 .155

.288 .442 .060 .466 .162 .322 .400 .037 .309 .089 .041 .002 .003 .012 .089

.500 .082 .247 .328 .238 .255 .075 .126 .457 .204 .349 .105 .102 .012 .001

.058 .183 .098 .406 .195 .274 .270 .237 .171 .294 .378 .159 .155 .089 .001

X11.Komplain

X12.Respon komp

X13.Kecepatan lay

X14.Menangani pe

X21.Perhatian pad

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapa

X31.Keamanan su

X32.Kebersihan su

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan sus

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

X11.Komplain

X12.Respon komp

X13.Kecepatan lay

X14.Menangani pe

X21.Perhatian pad

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapa

X31.Keamanan su

X32.Kebersihan su

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan sus

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

Correlatio

Sig. (1-tai

11.Komplai
X12.Respon

komplain
X13.Kecepata

layanan
14.Menangan
pelanggan

X21.Perhatian
pada saran 22.Pelayana

X23.Sesua
harapan

X31.Keamana
susu segar

32.Kebersiha
susu segar

X33.Lebih
unggul

X41.Kualitas
susu 42.Warna su

X43.Kemasan
susu X51.Rama

X52.Kekelu
argaan 53.Perhatia

Determinant = 4.339E-06a. 

Lampiran 2  
HASIL ANALISIS FAKTOR 
 
 
Factor Analysis 

Descriptive Statistics

.17 .379 30

3.07 .583 30

3.27 .640 30

3.97 .490 30

3.13 .819 30

3.53 .776 30

3.63 .669 30

3.23 .898 30

3.77 .679 30

3.77 .971 30

4.50 .938 30

4.00 .587 30

3.07 .521 30

3.87 .571 30

4.60 .498 30

3.40 .621 30

X11.Komplain

X12.Respon komplain

X13.Kecepatan layanan

X14.Menangani pelanggan

X21.Perhatian pada saran

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapan

X31.Keamanan susu segar

X32.Kebersihan susu segar

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan susu

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

Mean Std. Deviation Analysis N
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KMO and Bartlett's Test

.563

281.941

120

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of Sphericity

 
 

Communalities

1.000 .490

1.000 .733

1.000 .758

1.000 .792

1.000 .690

1.000 .823

1.000 .869

1.000 .663

1.000 .752

1.000 .824

1.000 .650

1.000 .933

1.000 .900

1.000 .731

1.000 .739

1.000 .863

X11.Komplain

X12.Respon komplain

X13.Kecepatan layanan

X14.Menangani pelanggan

X21.Perhatian pada saran

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapan

X31.Keamanan susu segar

X32.Kebersihan susu segar

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan susu

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 

Total Variance Explained

4.825 30.157 30.157 4.825 30.157 30.157 3.172 19.824 19.824

3.128 19.548 49.705 3.128 19.548 49.705 2.812 17.574 37.399

1.930 12.064 61.770 1.930 12.064 61.770 2.467 15.417 52.815

1.249 7.808 69.577 1.249 7.808 69.577 1.939 12.120 64.935

1.078 6.740 76.318 1.078 6.740 76.318 1.821 11.382 76.318

.875 5.468 81.786

.703 4.393 86.179

.621 3.878 90.057

.399 2.492 92.549

.354 2.214 94.763

.245 1.530 96.293

.224 1.400 97.693

.183 1.141 98.834

.090 .564 99.398

.055 .346 99.743

.041 .257 100.000

Componen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Component Matrix a

.727     

.674 -.550    

.664 .555    

.654 -.534    

.647     

.642     

.634     

.610     

.568 .501    

.567 .528    

     

 .710    

 .506    

  .825   

  .745   

     

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X22.Pelayanan

X43.Kemasan susu

X23.Sesuai harapan

X31.Keamanan susu segar

X33.Lebih unggul

X32.Kebersihan susu segar

X13.Kecepatan layanan

X21.Perhatian pada saran

X51.Ramah

X14.Menangani pelanggan

X12.Respon komplain

X53.Perhatian

X52.Kekeluargaan

X11.Komplain

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.

5 components extracted.a. 

 
 

Rotated Component Matrix a

.900     

.874     

.802     

.727     

 .874    

 .802    

 .764    

 .627    

  .886   

  .874   

  .672   

   .849  

   .785  

    .723

    .646

    .587

X23.Sesuai harapan

X22.Pelayanan

X21.Perhatian pada saran

X14.Menangani pelanggan

X33.Lebih unggul

X32.Kebersihan susu segar

X31.Keamanan susu segar

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan susu

X51.Ramah

X53.Perhatian

X52.Kekeluargaan

X13.Kecepatan layanan

X11.Komplain

X12.Respon komplain

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 9 iterations.a. 
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Component Score Coefficient Matrix

-.130 -.088 .078 .072 .428

.007 .030 -.009 -.282 .338

-.022 .107 -.062 .002 .406

.192 -.049 -.013 -.100 .166

.301 -.095 .035 .052 -.091

.311 -.034 -.008 .011 -.079

.387 -.022 -.027 .046 -.285

-.056 .361 -.155 .092 .056

-.033 .351 -.097 -.115 -.027

-.065 .409 -.158 .059 -.028

-.016 .184 .085 -.040 .050

-.012 -.070 .411 -.073 -.013

.027 -.095 .415 -.069 -.073

-.102 -.126 .342 .167 .218

.103 -.091 .107 .400 -.139

-.064 .126 -.204 .449 .162

X11.Komplain

X12.Respon komplain

X13.Kecepatan layanan

X14.Menangani pelanggan

X21.Perhatian pada saran

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapan

X31.Keamanan susu segar

X32.Kebersihan susu segar

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan susu

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

1 2 3 4 5

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

Reproduced Correlations

.490b .276 .440 .293 .133 .117 -.072 -.047 -.222 -.185 -.037 -.055 -.091 .296 .099 .318

.276 .733b .568 .631 .321 .414 .233 .046 .145 -.042 .161 .021 -.006 -.046 -.379 -.225

.440 .568 .758b .651 .464 .539 .354 .301 .169 .168 .294 .095 .055 .270 .071 .291

.293 .631 .651 .792b .636 .717 .586 .094 .060 -.040 .162 -.008 -.010 .039 -.032 .051

.133 .321 .464 .636 .690b .743 .727 .166 .081 .069 .211 .109 .132 .129 .267 .171

.117 .414 .539 .717 .743 .823b .801 .246 .188 .154 .289 .138 .157 .101 .213 .131

-.072 .233 .354 .586 .727 .801 .869b .274 .242 .230 .298 .166 .204 .033 .283 .093

-.047 .046 .301 .094 .166 .246 .274 .663b .614 .717 .572 .411 .380 .275 .226 .225

-.222 .145 .169 .060 .081 .188 .242 .614 .752b .730 .624 .520 .496 .124 -.052 -.171

-.185 -.042 .168 -.040 .069 .154 .230 .717 .730 .824b .633 .498 .470 .240 .185 .114

-.037 .161 .294 .162 .211 .289 .298 .572 .624 .633 .650b .654 .626 .388 .152 -.033

-.055 .021 .095 -.008 .109 .138 .166 .411 .520 .498 .654 .933b .913 .602 .225 -.213

-.091 -.006 .055 -.010 .132 .157 .204 .380 .496 .470 .626 .913 .900b .568 .237 -.229

.296 -.046 .270 .039 .129 .101 .033 .275 .124 .240 .388 .602 .568 .731b .470 .297

.099 -.379 .071 -.032 .267 .213 .283 .226 -.052 .185 .152 .225 .237 .470 .739b .591

.318 -.225 .291 .051 .171 .131 .093 .225 -.171 .114 -.033 -.213 -.229 .297 .591 .863b

-.172 -.203 -.077 .015 .157 .049 .030 .110 .013 -.012 .055 .033 -.190 -.099 -.025

-.172 -.062 -.020 -.052 -.038 .009 -.011 -.017 .009 -.034 -.021 -.009 .073 .118 .053

-.203 -.062 .038 -.008 -.072 -.037 -.052 -.020 -.009 -.007 -.003 -.007 .019 .059 -.048

-.077 -.020 .038 -.109 -.124 .006 .003 .020 -.049 .025 .008 .019 -.055 .117 -.006

.015 -.052 -.008 -.109 .009 -.131 -.022 -.023 .101 -.031 -.038 .008 .057 -.132 -.009

.157 -.038 -.072 -.124 .009 -.012 .064 -.009 .016 -.052 .013 .008 -.012 -.088 -.017

.049 .009 -.037 .006 -.131 -.012 -.011 .018 -.048 .059 .010 -.033 .016 -.014 .023

.030 -.011 -.052 .003 -.022 .064 -.011 -.012 -.138 -.183 -.018 .028 .056 -.010 -.089

.110 -.017 -.020 .020 -.023 -.009 .018 -.012 -.083 -.164 -.001 .037 -.030 .073 -.009

.013 .009 -.009 -.049 .101 .016 -.048 -.138 -.083 .067 -.014 -.029 .012 -.028 -.011

-.012 -.034 -.007 .025 -.031 -.052 .059 -.183 -.164 .067 .035 -.061 -.067 -.078 .093

.055 -.021 -.003 .008 -.038 .013 .010 -.018 -.001 -.014 .035 -.011 -.089 .011 .024

.033 -.009 -.007 .019 .008 .008 -.033 .028 .037 -.029 -.061 -.011 -.074 .002 .037

-.190 .073 .019 -.055 .057 -.012 .016 .056 -.030 .012 -.067 -.089 -.074 -.058 -.044

-.099 .118 .059 .117 -.132 -.088 -.014 -.010 .073 -.028 -.078 .011 .002 -.058 -.056

-.025 .053 -.048 -.006 -.009 -.017 .023 -.089 -.009 -.011 .093 .024 .037 -.044 -.056

X11.Komplain

X12.Respon komplain

X13.Kecepatan layanan

X14.Menangani pelangga

X21.Perhatian pada sara

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapan

X31.Keamanan susu seg

X32.Kebersihan susu seg

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan susu

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

X11.Komplain

X12.Respon komplain

X13.Kecepatan layanan

X14.Menangani pelangga

X21.Perhatian pada sara

X22.Pelayanan

X23.Sesuai harapan

X31.Keamanan susu seg

X32.Kebersihan susu seg

X33.Lebih unggul

X41.Kualitas susu

X42.Warna susu

X43.Kemasan susu

X51.Ramah

X52.Kekeluargaan

X53.Perhatian

Reproduced Correlatio

Residuala

X11.Komplain
X12.Respon

komplain
X13.Kecepatan

layanan
X14.Menangani

pelanggan
X21.Perhatian

pada saran X22.Pelayanan
X23.Sesuai

harapan
X31.Keamanan

susu segar
X32.Kebersihan

susu segar
X33.Lebih

unggul
X41.Kualitas

susu X42.Warna susu
X43.Kemasan

susu X51.Ramah
X52.Kekelu

argaan X53.Perhatian

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Residuals are computed between observed and reproduced correlations. There are 44 (36.0%) nonredundant residuals with absolute values greater than 0.05.a. 

Reproduced communalitiesb. 
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Component Score Covariance Matrix

1.000 .000 .000 .000 -2.023E-16

.000 1.000 -1.235E-16 .000 .000

.000 -1.235E-16 1.000 .000 .000

.000 .000 .000 1.000 .000

-2.023E-16 .000 .000 .000 1.000

Component
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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