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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Responden 

4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dijelaskan dalam tabel 

4.1. sebagai berikut 

Tabel 4.1. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekwensi Prosentase (%) 
Pria 75 62.5 

Wanita 45 37.5 
Jumlah 120 100 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang 

berkunjung dan melakukan transaksi pembelian buku di toko buku Togamas 

Malang selama periode pengamatan didominasi oleh responden yang berjenis 

kelamin pria, sedangkan sisanya pengunjung yang berjenis kelamin wanita. 

Kondisi ini mencerminkan toko buku Togamas Malang lebih disukai oleh 

pengunjung yang berjenis kelamin pria yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa 

yang ingin membeli buku refrensi. Hal ini karena pelajar/mahasiswa yang berjenis 

kelamin pria dalam membeli buku akan mencari toko buku yang memberikan 

harga murah.  

4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 Karakteristik responden berdasarkan umur dijelaskan dalam Tabel 4.2. 

sebagai berikut 
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Tabel 4.2. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekwensi Prosentase (%) 
< 20 Tahun 25 20.8 

20 – 30 Tahun 54 45.0 
31 – 40 Tahun 15 12.5 
41 – 50 Tahun 20 16.7 

> 50 Tahun 6 5.0 
Jumlah 120 100 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dijelaskan bahwa responden yang berkunjung 

dan melakukan transaksi pembelian buku di toko buku Togamas Malang selama 

periode pengamatan didominasi oleh responden yang memiliki usia antara 20-30 

tahun. Hasil ini menunjukan bahwa pada usia 20-30 tahun kebanyakan responden 

yang hadir di toko buku Togamas antara lain mahasiswa, guru, dosen dan pegawai 

yang terbilang masing memiliki kegemaran membaca buku atau untuk refrensi. 

4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dijelaskan dalam Tabel 

4.3. sebagai berikut. 

Tabel 4.3. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekwensi Prosentase (%) 

SMP 7 5.8 
SMU/SMK 30 25.0 
Diploma 5 4.2 

S1 74 61.7 
S2 4 3.3 

Jumlah 120 100 
Sumber : Data Sekunder diolah, tahun 2008 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang berkunjung 

dan melakukan transaksi pembelian buku di toko buku Togamas Malang selama 

periode pengamatan didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan S1, 
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karena pada jenjang S1 kebutuhan untuk mendapatkan buku sangat tinggi dan 

toko buku Togamas Malang mampu menyediakan buku refrensi yang lengkap 

dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan toko buku yang lain.  

4.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dijelaskan pada tabel 4.4. 

sebagai berikut 

Tabel 4.4. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekwensi Prosentase (%) 
Pelajar 14 11.7 

Mahasiswa 39 32.5 
Dosen 20 16.7 
Guru 11 9.2 
PNS 15 12.5 

Swasta 8 6.7 
Ibu Rumah Tangga 8 6.7 

Belum  Bekerja 5 4.2 
Jumlah 120 100 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

 Berdasarkan tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa responden yang berkunjung 

dan melakukan transaksi pembelian buku di toko buku Togamas Malang selama 

periode pengamatan didominasi oleh responden yang memiliki pekerjaan sebagai 

mahasiswa dan diikuti oleh profesi dosen, PNS, Pelajar dan Guru. Kondisi ini 

mencerminkan bahwa  toko buku Togamas Malang merupakan toko buku yang 

memang banyak diminati oleh orang-orang yang dalam kegiatan kesehariannya 

tidak lepas dari kebutuhan untuk mendapatkan informasi melalui buku. 
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4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Uji Validitas Instrumen 

 Validitas atau kesahihan suatu pengukuran mengacu pada proses dimana 

pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistematis dan kesalahan random. 

Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur.Suatu item dinyatakan valid jika indeks 

korelasi product moment pearson (r) ≥ 0,3.  

Tabel 4.5 
Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item Koefisien Korelasi Keputusan 
X1.1 0.689 Valid 
X1.2 0.823 Valid 
X1.3 0.801 Valid 

 
X1 

X1.4 0.684 Valid 
X2.1 0.661 Valid 
X2.2 0.695 Valid 
X2.3 0.793 Valid 

 
X2 

X2.4 0.783 Valid 
X3.1 0.776 Valid 
X3.2 0.733 Valid 
X3.3 0.773 Valid 

 
X3 

X3.4 0.828 Valid 
X4.1 0.767 Valid 
X4.2 0.791 Valid 
X4.3 0.777 Valid 

X4 

X4.4 0.673 Valid 
X5.1 0.730 Valid 
X5.2 0.744 Valid 
X5.3 0.708 Valid 

 
X5 

X5.4 0.744 Valid 
Y1 0.615 Valid 
Y2 0.614 Valid 
Y3 0.794 Valid 

 
Y 

Y4 0.762 Valid 
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 
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 Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap item instrumen 

yang digunakan dalam penelitian, menunjukan bahwa semua item instrumen 

penelitian dapat dikatakan valid, karena telah memenuhi kriteria pengujian 

validitas item instrumen yang digunakan yaitu nilai indeks korelasi product 

moment pearson (r) ≥ 0,3. 

4.2.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila instrumen yang 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Hal ini berarti reliabilitas berhubungan dnegan konsistensi, 

akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil riset. Suatu instrumen dikatakan 

handal apabila nilai Alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,6. 

Tabel 4.6 
Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Variabel Koefisien Alpha Keputusan 

X1 0.7266 Reliabel 
X2 0.7153 Reliabel 
X3 0.7823 Reliabel 
X4 0.7420 Reliabel 
X5 0.7072 Reliabel 
Y 0.6511 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

 Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap item instrumen 

yang digunakan dalam penelitian menunjukan bahwa semua item instrumen 

penelitian dapat dikatakan reliabel, karena telah memenuhi kriteria pengujian 

reliabilitas item instrument yang digunakan, yaitu nilai Alpha Cronbach lebih 

besar atau sama dengan 0,6. 
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4.3. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi 

frekwensi dari jawaban responden terhadap hasil angket (kuesioner) yang 

disebarkan. Hasil angket tersebut meliputi variabel bebas bukti fisik (X1) 

keandalan (X2),  daya tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5) serta variabel 

terikat kepuasan kepuasan konsumen (Y). 

4.3.1. Bukti Fisik (X1) 

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang bukti fisik, 

terlihat bahwa distribusi frekwensi dari item-item variabel tersebut tampak pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekwensi Variabel Bukti Fisik 

1 
STS 

2 
TS 

3 
N 

4 
S 

5 
SS 

No 
Item 

f % f % f % f % f % 

Mean 

X1.1 2 1.7 14 11.7 29 24.2 55 45.8 20 16.7 3.64 
X1.2 - - 20 16.7 41 34.2 56 46.7 3 2.5 3.35 
X1.3 - - 18 15.0 54 45.0 42 35.0 6 5.0 3.30 
X1.4 2 1.7 30 25.0 44 36.7 37 30.8 7 5.8 3.14 
Rata-rata (Mean) Keseluruhan 3.36 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan jawaban responden 

berdasarkan item-item pertanyaan dari variabel bukti fisik (X1) sebagai berikut :  

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang kualitas buku yang 

dijual memiliki mutu yang bagus, sebanyak 2 responden (1.7 %) menjawab sangat 

tidak setuju, 14 responden (11.7 %) menjawab tidak setuju, 29 responden (24.2%) 

menjawab netral, 55 responden (45.8%) menjawab setuju dan 20 responden 

(16.7%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini sebesar 
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3.64 maka dapat diartikan bahwa konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian setuju bahwa kualitas buku yang dijual di toko buku 

Togamas Malang memiliki mutu yang bagus. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang kondisi 

fasilitas/tempat pelayanan bersih, sebanyak 20 responden (16.7%) menjawab tidak 

setuju, 41 responden (34.2%) menjawab netral, 56 responden (46.7%) menjawab 

setuju dan 3 responden (2.5%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini 

sebesar 3.35, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas 

Malang memberikan penilaian netral/cukup setuju bahwa kondisi fasilitas/tempat 

pelayanan bersih. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang penataan ruangan 

rapi, sebanyak 18 responden (15.0%) menjawab tidak setuju, 54 responden 

(45.0%) menjawab netral, 42 responden (35.0%) menjawab setuju dan 6 

responden (5.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.30, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian netral/cukup setuju bahwa penataan ruangan rapi. 

Dari 160 responden yang menjawab pertanyaan tentang sarana parkir 

memberikan rasa aman, sebanyak 2 responden (1.7%) menjawab sangat tidak 

setuju, 30 responden (25.0%) menjawab tidak setuju, 44 responden (36.7%) 

menjawab netral, 37 responden (30.8%) menjawab setuju dan 7 responden (5.8 %) 

menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.14, maka dapat 

diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang memberikan 

penilaian netral atau cukup setuju  bahwa sarana parkir memberikan rasa aman. 
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Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel bukti fisik secara 

keseluruhan diperoleh nilai 3.36, hal ini berarti kualitas pelayanan dalam hal bukti 

fisik pada toko buku Togamas Malang cukup baik, walaupun ada persepsi dari 

konsumen yang memberikan penilaian setuju bahwa kualitas buku yang dijual 

memiliki mutu yang bagus 

4.3.2. Kehandalan (X2) 

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel 

kehandalan yang diberikan oleh toko buku Togamas Malang kepada 

konsumennya terlihat bahwa distribusi frekwensi dari item-item variabel tersebut 

pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 
Distribusi Frekwensi Variabel Kehandalan 

1 
STS 

2 
TS 

3 
N 

4 
S 

5 
SS 

No 
Item 

f % f % f % f % f % 

Mean 

X2.1 2 1.7 5 4.2 26 21.7 78 65.0 9 7.5 3.73 
X2.2 - - 18 15.0 52 43.3 42 35.0 8 6.7 3.33 
X2.3 - - 8 6.7 21 17.5 65 54.2 26 21.7 3.91 
X2.4 1 0.8 9 7.5 33 27.5 55 45.8 22 18.3 3.73 
Rata-rata (Mean) Keseluruhan 3.68 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dijelaskan jawaban responden berdasarkan 

item-item pertanyaan dari variabel kehandalan (X2) sebagai berikut : 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang adanya ketelitian 

dalam pencatatan barang yang dibeli, sebanyak 2 responden (1.7%) menjawab 

sangat tidak setuju, 5 responden (4.2%) menjawab tidak setuju, 26 responden 

(21.7%) menjawab netral, 78 responden (65.0%) menjawab setuju dan 9 

responden (7.5%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 
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3.73, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian setuju adanya ketelitian dalam pencatatan barang yang 

dibeli. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan bersikap 

simpatik dan sanggup menyelesaikan masalah, sebanyak 18 responden (15.0%) 

menjawab tidak setuju, 52 responden (43.3%) menjawab netral, 42 responden 

(35.0%) menjawab setuju dan 8 responden (6.7%) menjawab sangat setuju. Nilai 

mean untuk item ini sebesar 3.33, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen 

toko buku Togamas Malang memberikan penilaian netral/cukupsetuju bahwa 

karyawan bersikap simpatik dan sanggup menyelesaikan masalah. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan 

menyediakan informasi yang dibutuhkan pada saat diminta, sebanyak 8 responden 

(6.7%) menjawab tidak setuju, 21 responden (17.5%) menjawab netral, 65 

responden (54.2%) menjawab setuju dan 26 responden (21.7%) menjawab sangat 

setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.91, maka dapat diartikan bahwa rata-

rata konsumen toko buku Togamas Malang memberikan penilaian setuju bahwa 

karyawan menyediakan informasi yang dibutuhkan pada saat diminta. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang proses 

pembayaran dilakukan dengan cepat, sebanyak 1 responden (0.8%) menjawab 

sangat tidak setuju, 9 responden (7.5%) menjawab tidak setuju, 33 responden 

(27.5%) menjawab netral, 55 responden (45.8%) menjawab setuju dan 22 

responden (18.3%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 
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3.73, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian setuju bahwa proses pembayaran dilakukan dengan cepat. 

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel kehandalan secara 

keseluruhan diperoleh nilai 3.68, hal ini berarti kualitas pelayanan dalam hal 

kehandalan karyawan toko buku Togamas Malang ditanggapi oleh konsumen 

baik. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasai guna perbaikan ke arah yang 

lebih baik.  

4.3.3. Daya Tanggap (X3) 

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel daya 

tanggap yang diberikan toko buku Togamas kepada konsumennya terlihat bahwa 

distribusi frekwensi dari item-item variabel tersebut pada tabel 4.9  

Tabel 4.9 
Distribusi Frekwensi Variabel Daya Tangap 

1 
STS 

2 
TS 

3 
N 

4 
S 

5 
SS 

No 
Item 

f % f % f % f % f % 

Mean 

X3.1 2 1.7 12 10.0 33 27.5 63 52.5 10 8.3 3.56 
X3.2 1 0.8 12 10.0 39 32.5 55 45.8 13 10.8 3.56 
X3.3 1 0.8 13 10.8 40 33.3 54 45.0 12 10.0 3.53 
X3.4 3 2.5 16 13.3 37 30.8 48 40.0 16 13.3 3.48 
Rata-rata (Mean) Keseluruhan 3.53 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dijelaskan jawaban responden berdasarkan 

item-item pertanyaan dari variabel daya tanggap (X3) sebagai berikut : 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan selalu 

tanggap dalam mengantisipasi keluhan, sebanyak 2 responden (1.7%) menjawab 

sangat tidak setuju, 12 responden (10.0%) menjawab tidak setuju, 33 responden 

(27.5%) menjawab netral, 63 responden (52.5%) menjawab setuju dan 10 
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responden (8.3%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.56, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian netral atau cukup setuju bahwa karyawan selalu tanggap 

dalam mengantisipasi semua keluhan. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan cekatan 

dalam melayani, sebanyak 1 responden (0.8%) menjawab sangat tidak setuju, 12 

responden (10.0%) menjawab tidak setuju, 39 responden (32.5%) menjawab 

netral, 55 responden (45.8%) menjawab setuju dan 13 responden (10.8%) 

menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.56, maka dapat 

diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang memberikan 

penilaian netral/cukup setuju bahwa karyawan cekatan dalam melayani pelanggan. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan segera 

menindaklanjuti apabila terjadi kesalahan, sebanyak 1 responden (0.8%) 

menjawab sangat tidak setuju, 13 responden (10.8%) menjawab tidak setuju, 40 

responden (33.3%) menjawab netral, 54 responden (45.0%) menjawab setuju dan 

12 responden (10.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.53, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian netral/cukup setuju bahwa karyawan segera 

menindaklanjuti apabila terjadi kesalahan. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang adanya 

kesanggupan memenuhi permintaan konsumen, sebanyak 3 responden (2.5%) 

menjawab sangat tidak setuju, 16 responden (13.3%) menjawab tidak setuju, 37 

responden (30.8%) menjawab netral, 48 responden (40.0%) menjawab setuju dan 
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16 responden (13.3%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.48, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian netral/cukup setuju tentang adanya kesanggupan memenuhi 

permintaan konsumen. 

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel kehandalan secara 

keseluruhan diperoleh nilai 3.53, hal ini berarti kualitas pelayanan dalam hal daya 

tanggap karyawan toko buku Togamas Malang ditanggapi oleh konsumen cukup 

baik. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasai guna perbaikan ke arah yang 

lebih baik.  

4.3.4. Jaminan (X4) 

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel jaminan 

yang diberikan oleh toko buku Togamas Malang kepada konsumennya terlihat 

bahwa distribusi frekwensi dari item-item variabel tersebut pada tabel 4.10  

Tabel 4.10 
Distribusi Frekwensi Variabel Jaminan 

1 
STS 

2 
TS 

3 
CS 

4 
S 

5 
SS 

No 
Item 

f % f % f % f % f % 

Mean 

X4.1 4 3.3 19 15.8 54 43.3 42 35.0 3 2.5 3.18 
X4.2 - - 6 5.0 25 20.8 73 60.8 16 13.3 3.83 
X4.3 - - 18 15.0 56 46.7 39 32.5 7 5.8 3.29 
X4.4 - - 6 5.0 19 15.8 70 58.3 25 20.8 3.95 
Rata-rata (Mean) Keseluruhan 3.56 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.10 dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-

item pertanyaan dari variabel jaminan (X4) sebagai berikut : 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang pengetahuan 

karyawan tentang etika pelayanan tinggi, sebanyak 4 responden (3.3%) menjawab 
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sangat tidak setuju, 19 responden (15.8%) menjawab tidak setuju, 54 responden 

(43.3%) menjawab netral, 42 responden (35.0%) menjawab setuju dan 3 

responden (2.5%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.18, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian netral/cukup setuju bahwa pengetahuan karyawan yang 

berkaitan dengan etika pelayanan tinggi. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan ramah 

dalam memberikan pelayanan, sebanyak 6 responden (5.0%) menjawab tidak 

setuju, 25 responden (20.8%) menjawab netral, 73 responden (60.8%) menjawab 

setuju dan 16 responden (13.3%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item 

ini sebesar 3.83, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku 

Togamas Malang memberikan penilaian setuju bahwa karyawan ramah dalam 

memberikan pelayanan. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan 

memiliki kredibilitas dan tanggungjawab yang tinggi, sebanyak 18 responden 

(15.0%) menjawab tidak setuju, 56 responden (46.7%) menjawab netral, 39 

responden (32.5%) menjawab setuju dan 7 responden (5.8%) menjawab sangat 

setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.29, maka dapat diartikan bahwa rata-

rata konsumen toko buku Togamas Malang memberikan penilaian netral/cukup 

setuju bahwa karyawan memiliki kredibilitas dan tanggungjawab yang tinggi. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan 

memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi, sebanyak 6 responden 

(5.0%) menjawab tidak setuju, 19 responden (15.8%) menjawab netral, 70 

responden (58.3%) menjawab setuju dan 25 responden (20.8%) menjawab sangat 
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setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.95, maka dapat diartikan bahwa rata-

rata konsumen toko buku Togamas Malang memberikan penilaian setuju bahwa 

karyawan memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. 

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel jaminan secara 

keseluruhan diperoleh nilai 3.56, hal ini berarti kualitas pelayanan dalam hal 

jaminan karyawan toko buku Togamas Malang ditanggapi oleh konsumen cukup 

baik. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasai guna perbaikan ke arah yang 

lebih baik.  

4.3.5. Empati (X5) 

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel empati 

yang diberikan toko buku Togamas kepada konsumennya terlihat bahwa distribusi 

frekwensi dari item-item variabel tersebut pada tabel 4.11  

Tabel 4.11 
Distribusi Frekwensi Variabel Empati  

1 
STS 

2 
TS 

3 
N 

4 
S 

5 
SS 

No 
Item 

f % f % f % f % f % 

Mean 

X5.1 3 2.5 13 10.8 33 27.5 63 52.5 8 6.7 3.50 
X5.2 4 3.3 18 15.0 45 37.5 45 37.5 8 6.7 3.29 
X5.3 - - 9 7.5 23 19.2 59 49.2 29 24.2 3.90 
X5.4 3 2.5 15 12.5 25 20.8 47 39.2 30 25.0 3.72 
Rata-rata (Mean) Keseluruhan 3.60 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dijelaskan jawaban responden berdasarkan 

item-item pertanyaan dari variabel empati (X5) sebagai berikut : 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan 

memiliki kemauan untuk memahami kebutuhan konsumen, sebanyak 3 responden 

(2.5%) menjawab sangat tidak setuju, 13 responden (10.8%) menjawab tidak 
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setuju, 33 responden (27.5%) menjawab netral, 63 responden (52.5%) menjawab 

setuju dan 8 responden (6.7%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini 

sebesar 3.50, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas 

Malang memberikan penilaian netral/cukup setuju bahwa karyawan memiliki 

kemauan untuk memahami kebutuhan konsumen. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang karyawan 

senantiasa bertindak adil dalam memberikan pelayanan, sebanyak 4 responden 

(3.3%) menjawab sangat tidak setuju, 18 responden (15.0%) menjawab tidak 

setuju, 45 responden (37.5%) menjawab netral, 45 responden (37.5%) menjawab 

setuju dan 8 responden (6.7%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini 

sebesar 3.29, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas 

Malang memberikan penilaian netral/cukup setuju bahwa karyawan senantiasa 

bertindak adil dalam memberikan pelayanan. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang penyampaian 

informasi tentang produk mudah dipahami, sebanyak 9 responden (7.5%) 

menjawab tidak setuju, 23 responden (19.2%) menjawab netral, 59 responden 

(49.2%) menjawab setuju dan 29 responden (24.2%) menjawab sangat setuju. 

Nilai mean untuk item ini sebesar 3.90, maka dapat diartikan bahwa rata-rata 

konsumen toko buku Togamas Malang memberikan penilaian setuju bahwa 

penyampaian informasi tentang produk mudah dipahami. 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan tentang adanya perhatian 

secara individual kepada para konsumen, sebanyak 3 responden (2.5%) menjawab 

sangat tidak setuju, 15 responden (12.5%) menjawab tidak setuju, 25 responden 
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(20.8%) menjawab netral, 47 responden (39.2%) menjawab setuju dan 30 

responden (25.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.72, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian setuju bahwa adanya perhatian secara individual kepada 

para konsumen 

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel jaminan secara 

keseluruhan diperoleh nilai 3.60, hal ini berarti kualitas pelayanan dalam hal 

empati karyawan toko buku Togamas Malang ditanggapi oleh konsumen baik. 

Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasai guna perbaikan ke arah yang lebih 

baik.  

4.3.6. Kepuasan Konsumen (Y) 

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel kepuasan 

konsumen toko buku Togamas Malang dari konsumennya terlihat bahwa 

distribusi frekwensi dari item-item variabel tersebut pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekwensi Variabel Kepuasan Konsumen 
1 

STP 
2 

TP 
3 
N 

4 
P 

5 
SP 

No 
Item 

f % f % f % f % f % 

Mean 

Y1 1 0.8 4 3.3 15 12.5 87 72.5 13 10.8 3.89 
Y2 - - 2 1.7 22 18.3 73 60.8 23 19.2 3.98 
Y3 3 2.5 19 15.8 42 35.0 51 42.5 5 4.2 3.30 
Y4 3 2.5 21 17.5 32 26.7 52 43.3 12 10.0 3.41 

Rata-rata (Mean) Keseluruhan 3.65 
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dijelaskan jawaban responden berdasarkan 

item-item pertanyaan dari variabel kepuasan konsumen (Y) sebagai berikut : 
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Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan seberapa puas anda 

menilai kualitas buku yang dijual di TogaMas, sebanyak 1 responden (0.8%) 

menjawab sangat tidak puas, 4 responden (3.3%) menjawab tidak puas, 15 

responden (12.5%) menjawab netral, 87 responden (72.5%) menjawab puas dan 

13 responden (10.8%) menjawab sangat puas. Nilai mean untuk item ini sebesar 

3.89, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian puas terhadap kualitas buku yang dijual di Togamas 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan seberapa puas anda 

menilai penetapan discount terhadap buku-buku yang dijual di Togamas, 

sebanyak 2 responden (1.7%) menjawab tidak puas, 22 responden (18.3%) 

menjawab netral, 73 responden (60.8%) menjawab puas dan 23 responden 

(19.2%) menjawab sangat puas. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.98, maka 

dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang 

memberikan penilaian puas terhadap penetapan discount terhadap buku-buku 

yang dijual di Togamas 

Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan seberapa puas anda 

menilai tentang kondisi tempat/ruangan, sebanyak 3 responden (2.5%) menjawab 

sangat tidak puas, 19 responden (15.8%) menjawab tidak puas, 42 responden 

(35.0%) menjawab netral, 51 responden (42.5%) menjawab puas dan 5 responden 

(4.2%) menjawab sangat puas. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.30, maka dapat 

diartikan bahwa rata-rata konsumen toko buku Togamas Malang memberikan 

penilaian netral/ckup puas tentang kondisi tempat/ruangan 
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Dari 120 responden yang menjawab pertanyaan seberapa puas anda 

menilai tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, sebanyak 3 

responden (2.5%) menjawab sangat tidak puas, 21 responden (17.5%) menjawab 

tidak puas, 32 responden (26.7%) menjawab netral, 52 responden (43.3%) 

menjawab puas dan 12 responden (10.0%) menjawab sangat puas. Nilai mean 

untuk item ini sebesar 3.41, maka dapat diartikan bahwa rata-rata konsumen toko 

buku Togamas Malang memberikan penilaian netral/cukup puas tentang 

kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel kepuasan konsumen 

secara keseluruhan diperoleh nilai 3.65, hal ini berarti konsumen toko buku 

Togamas Malang puas atas pelayanan yang ada. Hal ini dapat dijadikan sebagai 

bahan evaluasai guna perbaikan ke arah yang lebih baik.  

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

Model pengujian hipotesis berdasarkan analisis regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan nilai 

parameter yang sahih. Asumsi klasik tersebut antara lain tidak terdapat adanya 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

4.4.1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah menunjukkan adanya hubungan linear diantara 

variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini akan 

menggunakan nilai variand inflation factor (VIF) yang diperoleh dari pengujian 

hipotesis. Kriteria terjadinya multikolinearitas adalah apabila nilai VIF lebih besar 
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dari 10 berarti terjadi masalah yang berkaitan dengan multikolinearitas, 

sebaliknya apabila nilai VIF nya dibawah 10 maka model regresi tidak 

mengandung multikolinearitas (Gujarati,2000).     

Hasil pengujian asumsi multikolinearitas ini disajikan pada tabel 4.13  

Tabel 4.13 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 

No Variabel Nilai 
VIF 

Keputusan 

1 Keandalan 1.459 Tidak terdapat multikolinearitas 
2 Daya Tanggap 1.858 Tidak terdapat multikolinearitas 
3 Jaminan 2.172 Tidak terdapat multikolinearitas 
4 Empati 1.918 Tidak terdapat multikolinearitas 
5 Bukti Fisik 1.183 Tidak terdapat multikolinearitas 
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Berdasarkan pada tabel 4.13 tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala (masalah) 

multikolinearitas, karena nilai varian Inflation Factor (VIF) adalah dibawah batas 

kriteria tentang adanya masalah multikolinearitas, yaitu 10. Dengan demikian, 

data tersebut dapat memberikan informasi yang berbeda untuk setiap variabel 

independennya. 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan metode Korelasi 

Spearman’s rho antara nilai residu (disturbance error) dari hasil regresi dengan 

masing-masing variabel independennya. Apabila nilai korelasi Spearman’s rho 

dibawah 0,7 berarti model regresi menunjukkan tidak adanya permasalahan 

heteroskedastisitas (Gujarati,2000). Hasil pengujian asumsi Heteroskedastisitas ini 

disajikan pada  tabel 4.14  
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Tabel 4.14 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 
Correlations

1.000 .021 .072 .077 .088 -.008

. .818 .436 .401 .338 .928

120 120 120 120 120 120

.021 1.000 .447** .453** .455** .141

.818 . .000 .000 .000 .125

120 120 120 120 120 120

.072 .447** 1.000 .578** .538** .308**

.436 .000 . .000 .000 .001

120 120 120 120 120 120

.077 .453** .578** 1.000 .638** .268**

.401 .000 .000 . .000 .003

120 120 120 120 120 120

.088 .455** .538** .638** 1.000 .262**

.338 .000 .000 .000 . .004

120 120 120 120 120 120

-.008 .141 .308** .268** .262** 1.000

.928 .125 .001 .003 .004 .

120 120 120 120 120 120

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Unstandardized Residual

Bukti Fisik

Keandalan

Daya Tanggap

Jaminan

Empati

Spearman's rho

Unstandardiz
ed Residual Bukti Fisik Keandalan

Daya
Tanggap Jaminan Empati

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

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Hasil analisis korelasi Spearman’ rho pada tabel 4.14 diatas menunjukkan 

bahwa antara varian pengganggu (unstandardized residual) dengan setiap variabel 

independen tidak ada yang menunjukkan nilai diatas 0,7. Ini berarti bahwa varian 

faktor pengganggu variabel prediktor adalah sama atau konstan. Dan 

heterokedastisitas tidak terjadi dalam model regresi penelitian ini. 

 

4.5. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan konsumen  Toko Buku Togamas 

di Kota Malang. Tabel berikut adalah hasil perhitungan dari uji regresi berganda 

dengan bantuan Statistical Package for Social Science (SPSS) 11.0 for windows 
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Tabel 4.15 
Hasil analisis Regresi Berganda 

Variabel Beta t Sig. t Keterangan 
Bukti Fisik  

Keandalan 

Daya Tanggap 

Jaminan 

Empati 

0.389 

0.059 

0.296 

0.473 

0.159 

4.539 

0.614 

2.835 

4.815 

2.055 

0.000 

0.540 

0.005 

0.000 

0.042 

Ho Ditolak 

Ho Diterima 

Ho Ditolak 

Ho Ditolak 

Ho Ditolak 

α : 5 % 
R : 0.653 
R Square : 0.426 
F hitung : 16.935  
Sig. F : 0.000 

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2008 

Model regresi selengkapnya dari pengujian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Besarnya koefisien untuk bukti fisik adalah 0.389 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya 

peningkatan terhadap kualitas buku yang dijual, kondisi fasilitas/tempat pelayanan 

bersih, penataan ruangan rapi dan sarana parkir memberikan rasa aman maka 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang akan meningkat dan 

peningkatannya sebesar  38.9%. 

Besarnya koefisien untuk keandalan adalah 0.059 % dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya 

peningkatan terhadap ketelitian dalam pencatatan barang, karyawan bersikap 

simpatik dan sanggup menyelesaikan masalah, karyawan menyediakan informasi 

Y = 0.389 X1 + 0.059 X2 + 0.296 X3 + 0.473 X4 + 0.159 X5 



 64 

yang dibutuhkan pada saat diminta, dan proses pembayaran dilakukan dengan 

cepat maka kepuasan konsumen akan bertambah, akan tetapi pertambahannya 

hanya sebesar 5.9%. 

Besarnya koefisien untuk daya tanggap adalah 0.296% dan mempunyai 

nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila  adanya 

peningkatan terhadap daya tanggap karyawan dalam mengantisipasi keluhan, 

kecekatan karyawan dalam melayani konsumen, menindaklanjuti apabila terjadi 

kesalahan dan kesanggupan memenuhi permintaan konsumen maka kepuasan 

konsumen akan bertambah dan pertambahannya sebesar 29.6% 

Besarnya koefisien untuk jaminan adalah 0.473 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya 

peningkatan terhadap pengetahuan karyawan tentang etika pelayanan, keramahan 

dalam memberikan pelayanan, kredibilitas dan tanggungjawab dan kemampuan 

yang baik dalam berkomunikasi, maka kepuasan konsumen akan bertambah dan 

pertambahannya sebesar 47.3%. 

Besarnya koefisien untuk empati adalah 0.159 dan mempunyai nilai 

koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila adanya 

peningkatan terhadap kemauan karyawan dalam memahami kebutuhan konsumen, 

keadilan dalam memberikan pelayanan, penyampaian informasi tentang produk 

dan perhatian secara individual kepada para konsumen, maka kepuasan konsumen 

akan bertambah dan pertambahannya sebesar 15.9% 

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.653 hal ini 

menunjukan bahwa besarnya hubungan dimensi kualitas pelayanan yang terdiri 
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dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati dengan kepuasan 

konsumen toko buku Togamas Malang sebesar 65.3%. 

Besarnya nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0.426 hal ini menunjukan 

bahwa besarnya pengaruh dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati dengan kepuasan konsumen toko 

buku Togamas Malang sebesar 42.6% dan sisanya sebesar 57.4% dipengaruhi 

oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian. 

4.5.1. Pengujian Hipotesis Satu 

Pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan ada tidaknya pengaruh secara simultan dimensi kualitas pelayanan 

bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap dengan 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang dan untuk melihat ada tidaknya 

pengaruh secara simultan uji F yang dihasilkan dari model regresi berganda. 

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh nilai F hitung sebesar 16.935 dan nilai 

sig. F sebesar 0.000. Nilai sig. tersebut lebih kecil dari nilai alpha (α) dalam 

penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05). Hasil ini menujukan bahwa dimensi 

kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen toko buku 

Togamas Malang. Hasil pengujian ini dapat dijelaskan bahwa untuk dapat 

memuaskan konsumen toko buku Togamas Malang, diperlukan adanya kualitas 

pelayanan yang sebaik mungkin yang dilakukan oleh seluruh karyawan. 
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4.5.2. Pengujian Hipotesis Dua 

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan dalam 

bentuk bukti fisik terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang 

menunjukan nilai t hitung sebesar 4.539 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, 

dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini 

menunjukan bahwa dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk bukti fisik 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang.  

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan dalam 

bentuk keandalan terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang, 

diperoleh nilai t hitung sebesar 0.614 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.540 dan 

nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukan 

bahwa dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk kehandalan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang.  

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan dalam 

bentuk daya tanggap terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang, 

diperoleh nilai t hitung sebesar 2.835 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.005 dan 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukan 

bahwa dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk daya tanggap berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang.  

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan dalam 

bentuk jaminan terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang, 

diperoleh nilai t hitung sebesar 4.815 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 dan 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukan 
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bahwa dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk jaminan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang.  

Hasil analisis pengaruh secara parsial dimensi kualitas pelayanan dalam 

bentuk empati terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang, 

diperoleh nilai t hitung sebesar 2.055 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.042 dan 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukan 

bahwa dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk empati berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang.  

4.5.3. Pengujian Hipotesis Tiga 

Pengujian hipotesis tiga digunakan untuk menguji variabel yang dominan 

mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku Togamas di Kota Malang. 

Hipotesis ini diuji berdasarkan pada analisis nilai t, yang dihasilkan dari model 

regresi berganda. Diantara dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang memiliki nilai t terbesar, 

maka variabel tersebut dominan mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku 

Togamas di Kota Malang. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda ditemukan bukti bahwa 

dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk jaminan memiliki nilai t terbesar 

diantara variabel yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa dimensi kualitas 

pelayanan dalam bentuk jaminan merupakan variabel yang dominan 

mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku Togamas di Kota Malang. 
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4.6. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang sudah di interpretasikan, ternyata kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

toko buku Togamas Malang. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang diperlukan 

adanya kualitas pelayanan sebaik mungkin dari karyawan Togamas Malang. 

Dimensi kualitas pelayanan yang dibutuhkan adalah keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan empati dari karyawan, selain itu ditunjang dengan bukti fisik atau 

sarana dan prasarana yang memadai. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka semakin mempertegas 

bahwa citra kualitas pelayanan toko buku Togamas Malang akan terasa baik 

bukan berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan sudut pandang pada persepsi konsumen, karena konsumen 

yang menikmati pelayanan yang ada di toko buku Togamas Malang, sehingga 

persepsi konsumen terhadap kualiatas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh 

atas keuanggulan dari suatu pelayanan diberikan. Atas dasar tersebut, maka untuk 

selalu mengetahui kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang secara 

kontinyu dengan berbagai metode yang dikemukaan oleh Kotler (1997), antara 

lain sistem keluhan dan saran melalui kotak saran untuk menampung keluhan dan 

saran mereka, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan 

masa yang akan datang.  

Temuan hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dikemukakan oleh 

Andreassen (1997) bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif pada nilai 
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dan kepuasan konsumen. Suharto dan Anita Widayanti (2004) yang menyatakan 

bahwa dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, keadalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

PT. Telkom Kantor Cabang Tulungagung. Selain mendukung hasil penelitian 

empirik yang dilakukan oleh Suharto dan Anita Widayanti (2004), temuan ini 

mendukung hasil empiris yang dilakukan oleh Indra, Dodik Agung dan Tri 

Gunarsih (2005) dimana variabel reliability, responsiveness, empathy, assurance, 

dan tangible berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah kredit perorangan 

maupun kredit kelompok di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Karanganyar. 

Namun apabila di analisis satu per satu terhadap variabel dimensi kualitas 

pelayanan, ditemukan bukti bahwa bukti fisik berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen toko buku Togamas Malang. Kepuasan ini timbul karena kualitas buku 

yang dijual memiliki mutu yang bagus, kondisi fasilitas/tempat pelayanan bersih 

dan memberikan kenyamanan, penataan ruangan rapi dan sarana parkir 

memberikan rasa aman. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indra, 

Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005), Suharto dan Anita Widayanti (2004) dan 

Jonathan (2005) yang menemukan bukti bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk 

bukti fisik mempengaruhi kepuasan  

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk kehandalan tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. Hasil ini dapat 

diinterpretasikan bahwa konsumen toko buku Togamas Malang tidak terpuaskan 

oleh tingkat kehandalan dari karyawan (pramuniaga) nya, dimana pramuniaga 
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khususnya bagian kasir seringkali kurang memiliki rasa simpatik terhadap para 

konsumennya, dimana setelah menyerahkan kembalian kasir tidak ada basi-

basinya sama sekali. Selain prilaku kasir yang kurang ramah, pramuniaga kurang 

mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen, misalnya 

pramuniaga seringkali malas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan 

konsumen saat mencari judul buku yang akan dibeli.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indra, 

Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005), Suharto dan Anita Widayanti (2004) dan 

Jonathan (2005) yang menemukan bukti bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk 

kehandalan mempengaruhi kepuasan  

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk daya tanggap mempengaruhi 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. Hasil ini dapat diinterpretasikan 

bahwa kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang akan terwujud apabila 

karyawan selalu tanggap dan cekatan dalam mengantisipasi keluhan, seringkali 

keluhan yang dihadapi konsumen adalah saat konsumen mencari judul dan nama 

pengarang buku yang akan dibeli. Selain itu, karyawan segera menindaklanjuti 

apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan adanya kesanggupan 

memenuhi semua permintaan yang diinginkan konsumen. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indra, 

Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005), Suharto dan Anita Widayanti (2004) dan 

Jonathan (2005) yang menemukan bukti bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk 

daya tanggap mempengaruhi kepuasan  
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Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk jaminan mempengaruhi 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. Hasil ini dapat diinterpretasikan 

bahwa kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang akan terwujud apabila 

pengetahuan karyawan tentang etika pelayanan tinggi, dimana karyawan bersikap 

ramah dalam memberikan pelayanan, memiliki kredibilitas dan tanggungjawab 

yang tinggi dan memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indra, 

Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005), Suharto dan Anita Widayanti (2004) yang 

menemukan bukti bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk jaminan 

mempengaruhi kepuasan. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Jonathan (2005), dimana jaminan tidak mempengaruhi kepuasan. 

Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk empati mempengaruhi kepuasan 

konsumen toko buku Togamas Malang. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa 

kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang akan terwujud apabila karyawan 

memiliki kemauan untuk memahami kebutuhan konsumen, karyawan senantiasa 

bertindak adil dalam memberikan pelayanan, penyampaian informasi tentang 

produk dengan mudah dipahami, dan adanya perhatian secara individual kepada 

para konsumen 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indra, 

Dodik Agung dan Tri Gunarsih (2005), Suharto dan Anita Widayanti (2004) dan 

Jonathan (2005) yang menemukan bukti bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk 

empati mempengaruhi kepuasan  
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Dimensi kualitas pelayanan dalam bentuk jaminan merupakan variabel 

yang dominan mempengaruhi kepuasan konsumen toko buku Togamas Malang. 

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa kepuasan konsumen toko buku Togamas 

Malang akan terwujud apabila pengetahuan karyawan tentang etika pelayanan 

tinggi, dimana karyawan bersikap ramah kepada semua pengunjung dan memiliki 

tanggung jawab serta kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. 

 

 

 

 

 


