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ABSTRACT
This is a research to indicate about quality product and relationship customer which
together influential which loyaity customer. This partial quality product and relationship
customer influential which loyality customer which variable most big influential which loyalty
customer that is relationship customer.
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ABSTRAK
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan tingkat kepuasan
konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Secara partial
kualitas produk dan tingkat kepuasan konsumen juga berpengaruh terhadap loyalitas
pelanggan dimana variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan
adalah tingkat kepuasan konsumen.
Kata kunci: kualitas produk, kepuasan konsumen, loyalitas pelanggan
PENDAHULUAN
Dewasa ini dunia usaha sangat berkembang dengan pesat, hal ini disebabkan adanya
ide kreatif dan inovatif. Seiring dengan ide tersebut konsep pemasaran pun turut berkembang.
Kegiatan pemasaran sekarang sudah mulai difokuskan pada pemuasan kebutuhan konsumen.
Pada umumnya setiap usaha bertujuan untuk mencari keuntungan, tujuan tersebut tidak
terlepas dari kegiatan pemasaran. Pemasaran itu sendiri sudah harus dipikirkan jauh hari
sebelumnya, agar lebih tepat pada sasaran konsumen. Karena konsumen yang potensial akan
mempertimbangkan berbagai faktor, diantaranya faktor kualitas produk, kepuasan konsumen
dan fasilitas yang ada sebelum memilih tempat yang dapat memberikan kepuasan tertinggi
terhadap konsumen.
Umumnya masyarakat modern dewasa ini ditandai dengan aktivitas kerja yang tinggi,
khususnya yang terletak di perumahan, perkantoran dan sekolah. Mobilitas kegiatan tersebut
berdampak pada semakin banyak orang menghabiskan waktunya di luar rumah karena
banyaknya kegiatan, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa dan karyawan yang sebagian
besar dari mereka lebih suka mencari jenis makanan ringan dengan harga yang murah dan
memiliki citra rasa yang enak dan berkualitas. Sehingga pada jaman sekarang ini banyak
sekali jenis ukm makanan.

kecil yang bermunculan dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Hal ini disesuaikan dengan kelompok masyarakat dengan ekonomi yang cukup,
cenderung memilih jenis makanan ringan yang murah sesuai dengan kondisi keuangan
mereka. Selain itu banyak sekali jenis ukm makanan yang ditawarkan dan beraneka ragam
jumlahnya, serta mengakibatkan timbulnya daya beli terhadap jenis makanan tersebut.
Bekasi merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak sekali jenis usaha
makanan ringan, salah satunya adalah jenis makanan Tela Krezz yang terbuat dari bahan baku
singkong yang disajikan dengan kemasan yang menarik, sehingga mengundang selera
konsumen untuk mencoba jenis makanan tersebut. Jenis usaha makanan ini di Bekasi sangat
memberikan peluang bagi para pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari semakin ketatnya
persaingan dalam dunia bisnis usaha makanan ringan. Sebagai usaha yang bergerak dalam
bidang jasa, maka tingkat kepuasan konsumen sangat berpengaruh terhadap laba usaha
tersebut.
Demikian juga dalam mengambil keputusan mengenai alternative pilihan jenis usaha
makanan ringan, para pemilik modal akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam
menjalankan usahanya. Faktor tersebut diantaranya meliputi kualitas produk dan kepuasan
konsumen dalam memberikan kepuasan tersendiri terhadap pembeli.
Masalah Penelitian
1. Apakah kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas
pelanggan?
2. Apakah kepuasan konsumen mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas
pelanggan?
3. Apakah kualitas produk, kepuasan konsumen secara bersama mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan?
Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis tentang pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas
pelanggan.
2. Untuk menganalsis pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, dan kepuasan konsumen secara
bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan.
KERANGKA TEORI DAN HIPOTESI
Konsumen merupakan aset yang tidak bisa ternilai bagi sebuah usaha produk atau jasa.
Hal ini disebabkan adanya konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk atau jasa yang
ditawarkan oleh jenis usaha makanan tersebut, agar produknya disenangi oleh konsumen maka
produk yang dihasilkan harus dibuat menarik dalam pengemasannya.
Kotler (1997), kepuasan konsumen adalah perasaaan senang atau kecewa seseorang
yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja
(hasil) sesuatu produk
dengan harapannya.
Dalam persaingan yang semakin ketat diantara usaha makanan saat ini. Khususnya
makanan ringan, maka peningkatan kepuasan konsumen menjadi prioritas utama dimana
kualitas produk dan kepuasan produk harus diperhatikan guna tercapainya laba usaha yang
meningkat dan loyalitas kosumen yang tinggi.

Atas dasar uraian tersebut menggambarkan bahwa kualitas produk dan kepuasan
konsumen merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi terciptanya loyalitas konsumen
terhadap produk.
KUALITAS
PRODUK (X1)
LOYALITAS
PELANGGAN (Y)
KEPUASAN
KONSUMEN (X2)
Gambar Kerangka Pemikiran
Hipotesis Penelitian
H1: Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
H2: Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
H3: Kualitas produk dan kepuasan konsumen secara bersama berpengaruh terhadap loyalitas
pelanggan.
METODE PENELITIAN
1. Teknik Penarikan Sampel
Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode simple random
sampling, yaitu teknik sampling dimana peneliti mempunyai pilihan pribadi dalam memilih
individu yang akan menjadi anggota sampel.
2. Besaran Sampel
Besaran sampel merupakan banyaknya individu, subjek atau elemen dari populasi yang
diambil sebagai sampel. Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah
sampel minimal untuk sebuah penelitian:
a. Rumus untuk mengetahui jika ukuran populasinya besar, artinya ukuran sampel
yang akan diperoleh besarnya kurang dari 5% populasi (Subyantoro dan
Sulistiyono, 1998).
Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
n = Z²
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)

€²
Nilai € terbesar jika € =

(1 – ) adalah 0,5 (1 – 0,5) = 0,25

Nilai level of significance pada confidence level 95% adalah 1% dan kemungkinan
kesalahan sampel (sample error ) ditetapkan 10%, maka nilai n adalah:
n = Z²
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)
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4 €²

n = 1,96 ²
4 ( 0,10 )²
n = 96,04
Sehingga mengacu pada rumus di atas maka sampel minimal pada penelitian ini
adalah 96 responden.
b. Besarnya sampel minimum untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak 100
responden.
Berdasarkan pertimbangan rumus dan pendapat di atas, maka ditetapkan jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden.
Analisis Data
Kuesener yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji, yakni uji vailiditas dan uji
reliabilitas. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas produk dan tingkat kepuasan
konsumen terhadap loyalitas pelanggan, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan
analisis regresi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

(Constant)
kualitas
kepuasan

.228
.398
.782

Tabel 1 Coefficients
Standardized
Coefficients

Std. Error
2.934
.135
.133

t

Sig.

Beta
.249
.497

.078
2.941
5.868

.938
.004
.000

Correlations
Zero-order

Partial

.433
.589

.286
.512

Part
.231
.461

Berdasarkan hasil tabel di atas bahwa besarnya Standardized Coefficients Beta
variabel kualiatas produk sebesar 0,249 dengan besarnya nilai signifikan adalah
sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t sebesar 2,941 maka variabel
kualitas produk berpengaruh singfinikan terhadap loyalitas pelanggan.
Dan besarnya Standardized Coefficients Beta variabel kepuasan konsumen 0,497
dengan besarnya signifikan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai t

sebesar 5,868 maka variabel kepuasan konsumen juga berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas pelanggan.

Model

Sum of

Tabel 2 Anova
df

Square

Mean

F

Sig

32.387

.000

Square

1Regression

508.262

2

254.131

Residual

761.128

97

7.847

Total

1269.39

99

a.

Predictor: (constant), kepuasan, kualitas

b.

Dependent Variable: loyalitas

Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung sebesar 32,387 dengan tingkat
signifikan 0,000. Oleh karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka
model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel loyalitas pelanggan
atau dapat dikatakan kualitas produk dan kepuasan konsumen secara bersamasama berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan.
Tabel 3 Model Summary
Model
1

R
.633

R Square
.400

Adjusted

Std. Error

R. Square

of Estimate

.388

2.801

Berdasarkan hasil tabel 3 angka R square sebesar 0,400, hal ini berarti sekitar
40% loyalitas dapat ditentukan oleh kualitas produk dan kepuasan konsumen,
sedangkan sisanya (100%-40% = 60%) disebabkan oleh faktor-faktor lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dapat disimpulkan, bahwa pengaruh
dari kedua variabel tersebut yaitu kualitas produk, dan kepuasan konsumen
mempunyai pengaruh yang cukup baik terhadap loyalitas pelanggan terhadap
produk. Maka dalam hal ini pemilik usaha harus dapat meningkatkan kembali
strategi pemasaran yang sudah ada agar dapat memaksimalkan kedua faktor
tersebut untuk terciptanya loyalitas pelanggan terhadap produk, atau pemilik usaha
dapat mencari strategi lain dengan menggunakan faktor-faktor di luar elemen
tersebut agar dapat memberikan dan meningkatkan persentase pengaruh
terciptanya loyalitas pelanggan terhadap produk makanan Tela Krezz.
Standar Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan regresi
dalam memprediksikan nilai Y. Dari tabel 4.9 diperoleh besarnya standar error of
the estimate sebesar 2,801 (satuan yang dipakai adalah variabel dependen atau
dalam hal ini adalah loyalitas pelanggan). Perhatikan pula analisis sebelumnya
(tabel 4.5 Descriptive Statistics), bahwa standar deviasi loyalitas pelanggan
sebesar 3,581 yang jauh lebih besar dari standar error of estimate yang hanya
2,801. Oleh karena lebih kecil dari standar deviasi variabel loyalitas pelanggan,

maka model regresi lebih bagus bertindak sebagai prediktor loyalitas pelanggan
daripada rata-rata loyalitas itu sendiri. Maksudnya adalah bahwa tingkat kesalahan
atau standar error of estimate yang terjadi masih daripada standar deviasi yang
ada, maka kedua variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen mempunyai
pengaruh yang baik terhadap produk makanan Tela Krezz.
Tabel 4 Kontribusi Partial
No

Keterangan

Hasil

1

Standardized Correlation Beta Kualitas Produk x Partial Kualitas Produk =

0,071214

0,249 x 0,286 = 0,071214
2

Standardized Correlation Beta Kepuasan Konsumen x Partial Kualitas Produk

0,254464

= 0,497 x 0,512 = 0,254464
3

Total

0,325678

Tabel 5 Persentase Kontribusi Partial
No
1

Keterangan
Partial Kualitas Produk= 0,071214 x 100% = 21,87%

Hasil
21,87%

0,325678
2

Partial Kepuasan Konsumen= 0,254464 100% = 71,13%

71,13%

0,325678

Berdasarkan tabel 5 maka besarnya persentase kontribusi partial
kualitas produk sebesar 21,87% dan besarnya persentase kontribusi partial kepuasan
konsumen adalah sebesar 71,13%. Dalam hal ini bahwa variabel tingkat kepuasan
konsumen yang sangat besar kontribusi partialnya terhadap loyalitas pelanggan pada
produk makanan Tela Krezz Cabang Bekasi.
PENUTUP
Kesimpulan
1.
2.
3.

4.

Kualitas produk mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas
pelanggan pada produk makanan Tela Krezz
Kepuasan konsumen mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas
pelanggan pada produk makanan Tela Krezz
Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda,
menunjukkan bahwa kualitas produk dan kepuasan konsumen secara
bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap
loyalitas pelanggan.
Jika dilihat dari kontribusi parsial bahwa variabel kualitas produk dan
variabel tingkat kepuasan konsumen memiliki pengaruh terhadap loyalitas
pelanggan. Dalam hal ini bahwa variabel tingkat kepuasan konsumen yang

sangat besar kontribusi partialnya terhadap loyalitas pelanggan pada produk
makanan Tela Krezz Cabang Bekasi.
Implikasi
1. Dari perspektif kualitas produk, maka outlet Tela Krezz harus tetap menjaga mutu kualitas
produk tersebut, agar mampu menghasilkan pengaruh yang positif terhadap loyalitas
pelanggan pada produk makanan Tela Krezz.
2. Dari perspektif tingkat kepuasan konsumen yang dinilai sangat positif serta berpengaruh
terhadap loyalitas pelanggan. Maka pemilik usaha harus memberikan pelayanan yang lebih
baik lagi yang dilakukan oleh pegawai Tela Krezz dan tetap memberikan pelayanan yang
ramah dan sopan terhadap konsumennya.
3. Dari perspektif kontribusi partial bahwa variabel kualitas produk dan variabel tingkat
kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang besar terhadap loyalitas pelanggan pada
produk makanan Tela Krezz Cabang Bekasi.
4. Untuk penelitian selanjutnya masukan variabel harga dan produk tela lainnya guna
mengembangkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
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