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ABSTRAK 

 

 

Luky Lisan Satria. 2019. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Konsumen Ice Cream Durian Pak Enut Jakarta. Skripsi Program Sarjana Fakultas 

Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Di bawah 

bimbingan Lutfi Kausar Rahman, S.IP., M.BA.  

  

Salah satu faktor yang dapat mempengerahuhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas pelayanan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan kosumen serta 

ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Adapun 

tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk: 1). Mengetahui kualitas produk di ice 

cream durian Pa Enut. 2). Mengetahui kualitas pelayanan di ice cream durian Pa 

Enut. 3). Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di 

ice cream durian Pa Enut. Metode penelitian yang akan digunakan dalam laporan 

ini adalah metode deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh 

peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Adapun rancangan analisis data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam 

penelitian ini untuk mengetahui kuat tidaknya korelasi antara dua variabel tersebut 

diuji dengan menggunakan koefisien dan apabila koefisien korelasi telah 

diperoleh, selanjutnya penulis akan menghitung koefisien determinasi. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 1). Hasil penelitian skor yang di dapat dari tiap indikator varibael X 

kualitas produk adalah kinerja sebesar 374, daya tahan 361, kesesuaian dengan 

spesifikasi 172, fitur 182, reabilitas 182, estetika 174, dan kesan kualitas 369. 

Kualitas produk diperoleh hasil sebesar 1814, hal ini menunjukan bahwa kualitas 

produk pada usaha ice cream durian pak enut di jakarta Sangat Baik. 2). Hasil 

penelitian skor yang di dapat dari tiap indikator variabel Y kepuasan konsumen 

adalah peran kepuasan konsumen sebesar 936, dan ketidak puasan dalam 

kepuasan konsumen 965. Kepuasan konsumen diperoleh hasil sebesar 1901. Hal 

ini menunjukan bahwa kepuasan konsumen pada usaha ice cream durian pak enut 

di jakarta Sangat baik. 3). Berdasarkan hasil penelitian di dapat nilai r = 0,718 

menunjukan pengaruh kuat antara variabel kualitas produk dengan kepuasan 

konsumen. Dan terbukti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

kualitas produk dengan kepuasan konsumen pada usaha ice cream durian pak enut 

di jakarta sebesar thitung > ttabel  atau 6,41 > 2,02 artinya Ho ditolak Ha diterima.. 

 

Kata Kunci : Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen 

 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Luky Lisan Satria. 2019. The Effect of Product Quality on Consumer 

Satisfaction of Durut Pak Enut Ice Cream Jakarta. Thesis Undergraduate 

Program Faculty of Economics Management Study Program Winaya Mukti 

University. Under the guidance of Lutfi Kausar Rahman, S.IP., M.BA. 

 

One of the factors that can influence consumer satisfaction is the quality of 

service efforts to meet the needs and desires of consumers as well as the provision 

of delivery in balancing consumer expectations. The objectives of this research 

are to: 1). Find out the quality of the product in Pa Enut durian ice cream. 2). 

Knowing the quality of service in Pa Enut's durian ice cream. 3). Knowing the 

effect of product quality on consumer satisfaction in durian Pa Enut ice cream. 

The research method that will be used in this report is descriptive analysis 

method. The data source used in this study is primary data. Primary data is data 

obtained directly by researchers (first hand). The data analysis design that will be 

used in this research is descriptive analysis. In this study to determine whether the 

correlation between the two variables is tested using the coefficient and if the 

correlation coefficient has been obtained, then the writer will calculate the 

coefficient of determination. Based on the results of the analysis of research data 

conclusions can be drawn as follows: 1). The results of the study scores obtained 

from each indicator X product quality is a performance of 374, endurance 361, 

conformity with specifications 172, features 182, reliability 182, aesthetics 174, 

and the impression of quality 369. Product quality obtained results of 1814, this 

shows that the quality of the product in the durian ice cream pack business in 

Jakarta is very good. 2). The results of the study scores obtained from each 

indicator variable Y customer satisfaction is the role of customer satisfaction by 

936, and dissatisfaction in customer satisfaction 965. Consumer satisfaction 

results obtained by 1901. This shows that customer satisfaction in the durian pak 

enut ice cream business in Jakarta Very good. 3). Based on the results of the study 

in the value of r = 0.718 shows a strong influence between product quality 

variables with customer satisfaction. And it is proven that there is a significant 

positive effect between product quality and customer satisfaction in the durian 

pak enut ice cream business in Jakarta at tcount> ttable or 6.41> 2.02 meaning 

Ho is rejected Ha accepted .. 

 

Keywords: Product Quality and Consumer Satisfaction 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan sangat ditentukan oleh tingkat 

kepentingan maupun kepuasan pelanggan itu sendiri. Seiring makin 

banyaknya aktivitas diluar rumah yang sangat bervariasi oleh manusia, 

maka kesempatan orang yang bersifat cepat, praktis dan nyaman semakin 

tinggi. Menurut Sumarwan (2002), jumlah penduduk yang sangat besar 

membawa dampak penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu 

dampak penting adalah pemenuhan kebutuhan pangan yang sangat banyak 

untuk memenuhi konsumsi penduduk. Hal ini membawa dampak positif 

bagi para pengusaha untuk melihat peluang bisinis dan mempengaruhi 

pelanggan Indonesia yang bersifat konsumtif. 

Seiring semakin konsumtif dan bervariasi perilaku pelanggan di 

Indonesia dan di dukung dengan jumlah penduduk yang besar maka tidak 

sedikit para pengusaha tertarik menjalankan bisnis kuliner atau usaha di 

bidang makanan dan minuman. Perkembangan dunia usaha saat ini semakin 

hari semakin berkembang. Setiap perusahaan dituntut untuk memenuhi dan 

mengimbangi perubahan yang terjadi. Persaingan dimana perusahaan 

mengedepankan keunggalan masing masing dan berusaha untuk memuaskan 

pelanggan, salah satunya yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. 

Kota Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia disana banyak sekali 

beragam makanan maupun minuman yang ada di daerah lainnya, Jakarta 
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juga mempunyai banyak destinasi wisata maupun kulinernya. Banyaknya 

pesaing bisnis kuliner di Jakarta membuat pengelola bisnis harus lebih 

menjaga dan membuat inovasi baru agar menciptakan kepuasan bagi para 

konsumennya. 

Munculnya beragam kedai, bar atau coffeshop di Jakarta menunjukkan 

bahwa bisnis makanan dan minuman dapat diterima oleh masyarakat Jakarta 

sebagai kuliner yang tepat. Para konsumen yang memilih kedai sebagai 

tempat makan tidak hanya memperlihatikan kualitas dari makanan tersebut 

tetapi juga kualitas pelayanan yang sesuai. Oleh karena itu pengelola harus 

memberikan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang tepat agar dapat 

bersaing dengan kedai ,bar atau coffeshop yang lainnya. 

Untuk dapat bertahan di tengah maraknya persaingan kedai, bar atau 

coffeshop di jakarta harus menciptakan strategi pemasaran yang berorientasi 

pada konsumen.Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen adalah Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan .Menurut Kotler 

dan Amstrong (2004) menyatakan bahwa kualitas produk berhubungan erat 

dengan kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk 

keseluruhan produk, keandalan, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan 

perbaikan, atribut bernilai lainnya. Jadi kualitas produk merupakan 

sekumpulan ciri dan karakteristik dai barang dan jasa yang mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, merupakan suatu pengertian 

gabungan dari keandalan, ketepatan, kemudahan, pemeliharaan serta atribut-

atribut lainnya dari suatu produk. 
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Faktor lain yang dapat mempengerahuhi kepuasan konsumen adalah 

kualitas pelayanan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan kosumen 

serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen 

(Tjiptono,2007). Pelayanan yang baik dapat menentukan kepuasan 

konsumen adalah kualitas jasa yaitu: bukti fisik atau (Tangible), keandalan 

(Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance) dan 

Empathy. 

Pada penelitian ini hanya memfokuskan pada ice cream durian Pa 

Enut, karena banyak konsumen yang datang tiap harinya. Konsumen yang 

datang tiap harinya kurang lebih 100 orang. Hal yang menarik dari ice 

cream durian Pa Enut yaitu mempunyai ciri khas rasa yang berbeda dengan 

ice cream durian lainnya, selain ice cream durian disitu juga menyediakan 

ice cream podeng yang tidak kalah enaknya. 

Ice cream durian Pa Enut memberikan pelayanan yang cukup baik, 

pada saat konsumen datang konsumen akan langsung di tawari dengan 

ramah dan menjelaskan mengenai pilihan makanan yang konsumen yang 

akan dipesan, Makanan yang ditampilkan dibuat semenarik mungkin 

sehingga menggugah selera makan pelanggan dan memesan makanan yang 

dianggap pelanggan menarik. 

Ice cream durian Pa Enut berada di Jalan tebah III, kebayoran baru 

Jakarta selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta 12120. Jam kerja ice cream 

durian Pa Enut mulai pukul 08.00 sampai pukul 18.00. Berkembangnya 

usaha ini tentu tidak terlepas dari bentuk produk dan pelayanan yang 
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diberikan kepada konsumennya. Bentuk produk dan pelayanan ini akan 

mempengaruhi pada kepuasan konsumen yang akhirnya berdampak pada 

peningkatan pendapatan ice cream durian Pa Enut. 

Setelah melakukan observasi langsung ke ice cream durian Pa Enut di 

Jalan Tebah III Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota 

Jakarta, mendapati kedai ini  selalu ramai di siang hari dikunjungi oleh 

pelanggan terutama hari sabtu dan minggu. Tentunya banyaknya konsumen 

ini mewakili banyaknya kesan dan testimoni yang timbul dengan kepuasan 

produk dan pelayanan konsumen. 

Setelah melakukan wawancara dengan pemilik usaha ice cream yaitu 

bapak Jeje, beliau menjelaskan bahwa kini perusahaan masih terus berusaha 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Beliau juga 

menyadari masih ada banyak kekurangan yang dialami contohnya rasa 

makanan yang disajikan tidak selalu sama tekadang enak terkadang hambar, 

penyajian produk antara yang dimenu dengan yang disajikan terkadang 

berbeda, fasilitas yang ada terbatas bangunan restoran yang tidak terlalu 

luas, sempitnya lahan parkir terutama untuk roda empat, terbatasnya jumlah 

karyawan sehingga waktu penyajian produk lama. Selain itu usaha ice 

cream pak enut juga belum pernah melakukan survey terkait kepuasan 

konsumen. 

Dari latar belakang masalah di penelitian ini akan mengkaji lebih 

dalam tentang pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap kepuasan 
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konsumen. Judul penelitianya adalah “Pengaruh Kualitas Produk terhadap 

Kepuasaan Konsumen di Ice Cream Durian Pak Enut”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Rasa ice cream durian yang tidak selalu sama kadang manis kadang juga 

ada rasa yang berbeda. 

2. Fasilitas  ruangan yang kurang nyaman karena disatukannya area 

smoking dan no smoking. 

3. Terbatasnya jumlah karyawan sehingga membuat para konsumen lama 

menunggu. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas produk yang ada di ice cream durian Pa Enut ? 

2. Bagaimana kepuasan konsumen yang ada di ice cream durian Pa Enut? 

3. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di ice 

cream durian Pa Enut? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui kualitas produk di ice cream durian Pa Enut.  

2. Mengetahui kualitas pelayanan di ice cream durian Pa Enut.  

3. Mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen di ice 

cream durian Pa Enut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Aspek teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yaitu bagi perkembangan ilmu manajemen khususnya 

manajemen pemasaran mengenai kualitas produk serta pengaruhnya 

terhadap keputusan pembelian produk, serta memberikan informasi 

bagaimana membuat suatu kualitas produk dan pelayanan dalam 

memuaskan konsumen. 

2. Aspek praktis: hasil penelitian ini di harapkam dapat memberikan 

masukan kepada usaha ice cream durian pa enut untuk dijadikan 

pertimbangan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

kepuasan konsumen dan upaya untuk meningkatkan kualitas produk serta 

pelayanan pada usaha ice cream durian Pa Enut supaya lebih berkembang 

dan maju. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Kajian pustaka yang relevan dan terkait dengan penelitian sangat 

diperlukan. Selain itu kerangka pemikiran yang jelas akan mempermudah 

dalam memahami teori-teori dalam penelitian ini sehingga hipotesis yang 

terbentuk akan menjadi relevan. 

Didalam kajian pustaka ini terdapat kajian-kajian dari para ahli yang 

menjelaskan teori-teori terkait yang bersumber dari buku, jurnal dan 

internet. Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai pemasaran, pengaruh 

kualitas produk terhadap kepuasan konsumen  dan penelitian terdahulu. 

 

2.1.1 Kepuasan Konsumen  

2.1.1.1. Definisi Kepuasan Konsumen  

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk 

dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 

2005). Kotler (2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk 

yang ia rasakan dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau 

diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual 

produk yang dirasakan setelah pemakaian (Tse dan Wilson dalam Nasution, 

2004). Kepuasan konsumen menurut Supranto (2011:224) adalah perbedaan 
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antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Jadi, kinerja suatu barang 

sekurang-kurangnya sama dengan yang diharapkan. Kepuasaan konsumen 

1menurut Tjiptono (2015: 25) adalah rasa nyaman konsumen ketika  

mendapatkan hasil produk yang dipilih berkualitas lebih baik daripada hasil  

produk yang tidak dipilih dengan kualitas buruk atau lebih buruk. Menurut 

Kotler & Keller (2009) mengartikan kepuasan (satisfaction) adalah sebagai 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan (hasil) terhadap harapan– 

harapan mereka.  

Dari definisi – definisi tersebut dapat dilhiat kesamaan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional 

dari pelanggan atas penggunaan produk barang atau jasa ketika harapan dan 

kebutuhan terpenuhi dengan kata lain, jika konsumen merasa apa yang 

diperoleh lebih rendah dari yang diharapkan maka konsumen tersebut tidak 

puas. Jika apa yang diperoleh konsumen sama dengan apa yang diharapkan  

maka konsumen akan puas, jika apa yang diperoleh konsumen melebihi apa  

yang diharapkan maka konsumen akan merasa sangat puas.  

 

2.1.1.2. Mengukur Tingkat Kepuasan  

Terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur 

dan memantau kepuasan pelanggannya. Menurut Philip Kotler dalam Fandi 

Tjiptono (2008: 454), mengemukakan beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk mengukur kepuasan yaitu:  
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1. Sistem Keluhan dan Saran  

 Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggan 

untuk menyampaikan saran, pendapat dan keluhan. Informasi yang 

diberikan oleh pelanggan akan sangat berguna untuk memperbaiki 

kekurangannya.  

2. Survey kepuasan pelanggan  

 Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan dan sekaligus memberikan tanda 

bahwa perusahaan memperhatikan para pelanggannya. 

 3. Ghost shopping  

Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopping) untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Dimana ghost shopper menyampaikan temuan 

temuan mengenai kelemahan maupun kelebihan produk perusahaan dan 

pesaing.   

4. Lost customer analysis  

 Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah 

berhenti membeli atau beralih ke perusahaan lain. Perusahaan ingin 

mengetahui apa penyebab terjadinya hal tersebut sekaligus mengetahui 

kekurangan dari produk (barang dan jasa) perusahaan.  
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2.1.2. Jasa  

2.1.2.1. Pengertian Jasa  

 Pada dasarnya jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible 

(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, produk 

jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Fandi Tjiptono, 

2001: 6). Sifat khusus jasa tersebut erat kaitannya dengan keempat 

karakteristik yang dimiliki jasa, yang perlu dipertimbangkan dalam 

merencang suatu program pemasaran.  

Sementara itu, kualitas jasa dan pemasaran jasa telah menjadi topik 

yang semakin diteliti oleh para peneliti, karena transisi akhir-akhir ini 

adalah kepada ekonomi jasa oleh banyak negara. Hal ini di dorong oleh 

kompetisi global dan kecenderungan yang berubah dalam cara hidup 

masyarakat.12 Kualitas jasa adalah persepsi pelanggan mengenai 

superioritas jasa yang merupakan akululasi kepuasan bagi banyak konsumen 

atas banyak pengalaman jasa (Hessel Nogi, 2007: 215). Kualitas jasa lebih 

sering dikenal sebagai strategi pemasaran yang kemungkinan dapat 

digunakan oleh perusahaan dalam mencapai diferensiasi jasa, nilai 

konsumen, dan kepuasan konsumen.  

2.1.2.2. Karateristik jasa  

  Jasa memiliki empat karakteristik yang harus dipertimbangkan 

dalammerancang program pemasaran. Menurut Fandi Tjiptono (2001:7). 

Keempat karakteristik jasa tersebut adalah:  
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1) Tidak berwujud (Intangible)  

   Produk jasa tidak berwujud (tidak dilihat, dirasa, diraba, dicium, 

atau didengar sebelum dibeli), sehingga pelanggan tidak dapat melihat hasil 

dan manfaat dari jasa tersebut sebelum melakukan pembelian.  

 2) Tidak dapat dipisahkan (Inseparability)  

   Jasa pada umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi 

pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut tidak berlakupada barang fisik 

yang diproduksi. Yang dapat disimpan dan didistribusikan melalui pengecer 

kemudian dikonsumsi.  

3) Tidak tetap (Variability)  

    Dalam bisnis jasa, sulit mencapai suatu hasil dengan kualitas yang 

sesuai dengan standar yang dibuat. Jasa yang diberikan seringkali berubah- 

ubah tergantung dari siapa yang menyediakan, kapan serta dimana jasa 

tersebut disediakan.  

4) Tidak dapat disimpan (Perishability)  

   Hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika permintaan bersifat 

konstan, karena dengan mudah penyedia jasa dapat mengatur pelayanan 

sebelumnya, karena permintaan tidak selalu konstan maka perusahaan jasa 

harus mengevaluasi kapasitasnya guna menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan  

 

2.1.3. Kualitas Produk  

Beberapa  orang  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dimensi  

kualitas produk  adalah  aspek  ciri  karakteristik  untuk  melihat  kualitas  
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sebuah  produk. Produk disini dapat berupa jasa dan barang. Dari perspektif 

itu, ciri karakteristik kualitas dari sebuah produk, khususnya produk yang 

berbentuk barang.  

   Menurut Handi Irawan (2002: 45) kualitas produk adalah driver 

kepuasan konsumen yang multidimensi.  Bagi konsumen, kualitas 

mempunyai beberapa dimensi.  Paling  tidak,  terdapat  beberapa dimensi  

dari  kualitas  produk  yang perlu  diperhatikan  oleh  setiap  perusahaan  

yang  ingin  mengejar  kepuasan konsumen terhadap kualitas 

konsumen.Menurut Rambat  Lupiyoadi (2001:146147),  untuk  menentukan  

dimensi  kualitas  produk,  dapat  melalui delapan dimensi sebagai berikut:  

1. Fungsi (Performance)  

   Fungsi disini merujuk pada karakter produk inti yang meliputu 

atribut atribut yang   dapat   diukur.   Fungsi   beberapa   produk   biasanya 

didasari oleh preferensi    subjektif    pelanggang    yang    pada dasarnya    

bersifat umum (universal).  

2. Fitur (Features)  

   Dapat   berbentuk   produk   tambahan   dari   suatu   produk   inti   

yang dapat menambah nilai suatu produk.  Fitur suatu produk biasanya 

diukur secara subjektif   oleh masing-masing   individu (dalam   hal   ini   

konsumen) yang menunjukkan   adanya   perbedaan   kualitas   suatu   

produk/jasa. Dengan demikian,perkembangan kualitas suatu produk    

menuntut karakter fleksibilitas agar dapat menesuaikan diri dengan 

permintaan pasar.  
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3. Keandalan (Reliability)  

   Dimensi ini berkaitan dengan timbulnya kemungkinan suatu 

produk mengalami keadaan tidak berfungsi pada suatu  periode. Keandalan  

suatu produk  yang  menandakan  tingkat  kualitas  sangat  berarti  bagi  

konsumen dalam  memilih  produk.  Hal  ini  menjadikan  semakin  penting  

mengingat besarnya  biaya  penggantian  dan  pemeliharaan  yang  harus  

dikeluarkan apabila produk yang dianggap tidak reliabel mengalami 

kerusakan.  

4. Kesesuaian (Conformance)  

 Dimensi   lain   yang   berhubungan   dengan  kualitas   suatu   barang   

adalah kesesuaian  produk  dengan  standar  dalam  industrinya.  Kesesuaian  

suatu produk  dalam  industri  jasa  diukur  dan  dari  tingkat  akurasi  dan  

waktu penyelesaian  termasuk juga    perhitungan    kesalahan    yang    

terjadi, keterlambatan yang tidak dapat diantisipasi dan beberapa kesalahan 

lain  

5. Usia Produk/Ketahanan(Duraility)  

   Ukuran  ketahanan  suatu  produk  meliputi  segi  ekonomis  

maupun teknis. Secara   teknis,  ketahanan   suatu   produk   didefinisikan   

sebagai   sejumlah kegunaan  yang  diperoleh  oleh  seseorang  sebelum  

mengalami  penurunan kualitas.  Secara  ekonomis,  ketahanan  diartikan  

sebagai  usia ekonomis kerusakan dan keputusan untuk mengganti produk.  
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6.  Pelayanan (Serviceability)  

   Kemampuan  pelayanan  bisa  juga  disebut  dengan  kecepatan, 

kompetensi, kegunaan,    dan    kemudahan    produk    untuk    diperbaiki. 

Dimensi    ini menunjukkan   bahwa   konsumen tidak   hanya   

memperhatikan adanya penurunan  kualitas  produk tetapi  juga  waktu  

sebelum  produk disimpan, penjadwalan    pelayanan,    proses komunikasi    

dengan    staf, frekuensi pelayanan perbaikan akan kerusakan produk, dan 

pelayanan lainnya.  

7.  Estetika (Asthestics)  

Merupakan dimensi pengukuran yang paling sebjektif. Estetika suatu 

produkdilihat melalui bagaimana suatu produk terdengar olh konsumen, 

bagaimana tampak  luar  suatu  produk,  rasa,  maupun  bau.  Jadi, estetika 

merupakan penilaian dan refleksi yang dirasakan oleh konsumen.  

8.  Perceived quality  

Konsumen  tidak  selalu  memiliki  informasi  yang  lengkap  

mengenal atribut-atribut  produkdan  jasa.  Namun  demikian,  biasanya  

konsumen  memiliki informasi  tentang  produk  secara  tidak  langsung 

misalnya  melalui merek,nama,  dan  negara produsen.  Ketahanan  produk  

misalnya,  dapat  menjadi sangat kritis dalam pengukuran kualitas produk.  

 

2.1.3.1. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Produk 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas. Dalam hal mutu 

suatu produk yang dihasilkan oleh suatu  perusahaan kadang mengalami 
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keragaman. Hal ini disebabkan mutu suatu produk dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini akan dapat menentukan bahwa 

suatu produk dapat memenuhi standar yang telah ditentukan atau tidak. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Manusia  

Peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan 

akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruknya 

mutu dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka aspek 

manusia perlu mendapat perhatian yang cukup. Perhatian tersebut 

dengan mengadakan latihan-latihan, pemberian motivasi, pemberian 

jamsostek, kesejahteraan dan lain-lain. 

2. Manajemen  

Tanggung jawab atas mutu produksi dalam perusahaan 

dibebankan kepada beberapa kelompok yang biasa disebut dengan 

function group. Dalam hal ini pimpinan harus melakukan koordinasi 

yang baik antara function group dengan bagian-bagian lainnya dalam 

perusahaan tersebut. Dengan adanya koordinasi tersebut maka dapat 

tercapai suasana kerja yang baik dan harmonis, serta menghindarkan 

adanya kekacauan dalam pekerjaan. Keadaan ini memungkinkan 

perusahaan untuk mempertahankan mutu serta meningkatkan kualitas 

dari produk yang dihasilkan. 

3. Uang 
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Perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk 

mempertahankan atau meningkatkan mutu produknya. Misalnya untuk 

perawatan dan perbaikan mesin atau peralatan produksi, perbaikan 

produk yang rusak, dan lain-lain. 

4. Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

akan mempengaruhi terhadap kualitas produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan. Untuk itu pengendalian kualitas bahan baku menjadi hal 

yang sangat penting dalam hal bahan baku, perusahaan harus 

mempertahankan beberapa hal antara lain: seleksi sumber dari bahan 

baku, pemeriksaan dokumen pembelian, pemeriksaan penerimaan 

bahan baku, serta penyimpanan. Hal-hal tersebut harus dilakukan 

dengan baik sehingga kemungkinan bahan baku yang akan digunakan 

untuk proses produksi berkualitas rendah dapat ditekan sekecil 

mungkin. 

5. Mesin dan Peralatan 

Mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan 

mempengaruhi terhadap kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. 

Peralatan yang kurang lengkap serta mesin yang sudah kuno dan tidak 

ekonomis akan menyebabkan rendahnya kualitas dan produk yang 

dihasilkan, serta tingkat efisiensi yang rendah. Akibatnya biaya 

produksi menjadi tinggi, sedangkan produk yang dihasilkan 

kemungkinan tidak akan laku dipasarkan. Hal ini akan mengakibatkan 
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perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, 

yang menggunakan mesin dan peralatan yang otomatis. 

 

2.1.4. Kualitas Pelayanan  

 Definisi kualitas pelayanan menurut American Soceity for Quality 

Control dalam Phillip Kotler (2009: 143) kualitas adalah totalitas fitur dan 

karakteristik prodak atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan menurut 

Goeth dan Darvis dalam Tjiptono (2000: 51), kualitas adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses 

dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan atau konsumen. Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan 

berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

   Menurut Sunyoto, (2013: 45) Kualitas merupakan suatu ukuran 

untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah memiliki nilai guna seperti 

yang dikehendaki atau dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap 

telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti 

yang diinginkan. Sedangkan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan 

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik yang menyediakan kepuasan pelanggan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha 
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melayani orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan adalah produk yang 

bersifat abstrak lebih berupa tindakan atau pengalaman yang tidak dapat 

disimpan dan digunakan untuk waktu mendatang.  Pelayanan bisa diartikan 

bermacam-macam oleh setiap orang. Menurut Philip Kotler (2008: 292) 

pelayanan dapat diartikan sebagai berikut: “Pelayanan adalah suatu produk 

yang tidak dapat dilihat, dirasakan,diraba,didengar,ataudibaui sebelum 

pelayan itu dibeli. Pelayanan mempunyai sifat tidak terpisahkan adalah 

pelayanan dibuat dan dikonsumsi pada saat yang sama dan tidak dapat 

dipisahkan dari penyedianya, kualitas pelayanan dapat beragam, tergantung 

pada siapa yang menyediakan dan kapan, dimana dan bagaimana.”  

   Oka A. Yoeti (1999: 23) menyatakan bahwa pelayanan atau biasa 

disebut juga jasa (service) merupakan suatu hasil (product) dari kegiatan 

hubungan timbal balik antara producer dan consumer dengan melalui 

bebrapa kegiatan internal, dimana producer dapat memenuhi kebutuhan 

consumer dalam bentuk kepuasan (satisfaction). Sehubungan dengan 

peranan pemberi jasa kepada pelanggan yang sangat penting dalam 

menentukan kualitas pelayanan setiap café memerlukan service excellence. 

Menurut Elhaitammy dalam Tjiptono (2002: 58) yang dimaksud dengan 

service excellence atau pelayanan yang unggul, yakni suatu sikap atau cara 

karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Sasaran dan 

manfaat dari service excellence ada empat unsure  pokok yaitu kecepatan, 

ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut 
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merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi. “Untuk mencapai 

tingkat excellence setiap karyawan harus memiliki keterampilan tertentu, 

diantaranya berpenampilan baik dan rapi, bersikap ramah, memperlihatkan 

gairah kerja dan sikap selalu siap untuk melayani, tenang dalam bekerja, 

tidak tinggi hati karena merasa dibutuhkan, menguasai pekerjaannya baik 

tugas yang berkaitan pada bagian atau departemennya maupun bagian 

lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, bisa memahami bahasa isyarat 

(gesture) pelanggan, dan memiliki kemampuan menangani keluhan 

pelanggan secara profesional” (Elhaitamy dalam Tjiptono, 2002: 58).  

   Jadi pelayanan adalah interaksi dan hubungan timbal balik antara 

producer terhadap consumer yang tidak berwujud secara fisik tetapi lebih 

berupa sebuah tindakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk suatu 

kepuasan. Bagi pelanggan kualitas pelayanan adalah menyesuaikan diri 

dengan spesifikasi yang dituntut pelanggan. Pelanggan memutuskan 

bagaimana kualitas yang dimaksud dan apa yang dianggap penting. Setiap 

pelanggan mempertimbangkan suatu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan 

menjadi standar kinerja bagi perusahaan jasa dan merupakan faktor 

terpenting bagi kepuasan konsumen/pelanggan.   

   Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono (2005: 133-135) 

menyatakan terdapat lima dimensi utama kualitas pelayanan sesuai dengan 

tingkat kepentingan relatifnya adalah sebagai berikut :   

1. Realibitas (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 
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kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang 

disepakati.  

2.  Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.  

3.  Jaminan (Assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan.  

4.  Empati (Emphaty), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki 

jam operasi yang nyaman.   

5. Bukti Fisik (Tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta 

penampilan karyawan.  

   Jadi yang dimaksud dengan kualitas pelayanan makanan adalah 

persepsi para konsumen pada pelayanan makan dan minuman ditempat 

makan yang didapat dengan pelayanan yang mereka harapkan terhadap 

berbagai macam pelayanan pada suatu usaha jasa boga untuk memenuhi 
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suatu kepuasan pelanggan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan 

konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan 

berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.  

 

2.2  Kerangka Pemikiran  

Kerangka berpikir digunakan sebagai gambaran menyeluruh dan 

sistematis setelah memahami materi yang mendukung masalah penelitian. 

Kerangka berpikir adalah penalaran untuk sampai pada hipotesis atas 

masalah yang dirumuskan .Berdasarkan pemaparan apa yang dituangkan 

dalam teori maupun penelitian yang relevan maka dibuatkan suatu kerangka 

berpikir sebagai berikut:  

1. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen.  

Produk yang ditwarkan perusahaan akan berpengaruh terhadap 

kegiatan perusahaan mulai dari mendesain, mengadakan sistem produksi 

dan operasi, menciptakan program pemasaran, mengadakan sistem 

distribusi, iklan dan mengarahkan tenaga penjual untuk menjual. Secara 

umum, definisi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan pasar untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut William J Stanton (2004: 139), 

produk adalah seperangkat atribut yang berwujud maupun tidak berwujud 

termasuk didalamnya warna, harga, nama baik produk yang menjual, dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan menurut Kotler (2005: 
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84) produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan 

suatu kebutuhan dan keinginan konsumen.   Sehingga dengan meningkatkan 

kemampuan suatu produk maka akan tercipta keunggulan bersaing sehingga 

pelanggan menjadi puas.  

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen.  

Kualitas Pelayanan yaitu memberikan kesempurnaan pelayanan yang 

dilakukan oleh penyedia layanan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan 

pelanggan.Kualitas Pelayanan menjadi hal penting yang harus diperhatikan 

serta dimaksimalkan agar mampu bertahan dan tetap dijadikan pilihan opleh 

pelanggan.Kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan  dengan 

kepuasan konsumen ,Kualiatas layanan yang tinggi menghasilkan kepuasan 

yang tinggi pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen.   

3. Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen.  

Kualitas merupakan salah satu bagian penting dan sangat perlu 

mendapakan perhatian yang serius bagi setiap perusahaan untuk bisa tetap 

bertahan dan tetap menjadi pilihan pelanggan.Kualitas produk yang 

ditawarkan merupakan salah satunya. Kualitas Produk yang ditawarkan 

merupakan dasar untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas produk 

yang ditawarka nakan mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan merasa puas jika harapannya terpenuhi. Peningkatan 

kualitas pelayanan sangat penting bagi perusahaan jasa karena akan menarik 
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minat konsumen untuk membeli produk jasa yang ditawarkan. Kualitas 

pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan akan menciptakan rasa 

puas pada pelanggan, kepuasan tersebut akan mengakibatkan pelanggan 

akan terus membeli produk yang ditawarkan (Hidayat, 2009: 59). 

  

  

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

  2.3 Hipotesis Penelitian  

1. Terdapat pengaruh signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen di ice cream durian pa Enut.    

 

Kepuasan konsumen 

- Tangibels 

- Reability 

- Responsivenes 

- emphaty 

Kualitas produk 

- Fungsi 

- Fitur 

- Keandalan 

- Kesesuaian 

- Usia produk 

- Estetika 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

penilaian deskriptif analisis. Penilaian deskriptif analisis, yaitu metode 

penelitian yang menuturkan atau menggambarkan situasi yang terjadi pada 

masa sekarang, kemudian menganalisis serta menginterpretasikan data-data 

yang diperoleh dengan alat analisis tertentu. 

 

3.2 Operasional Variabel 

Variabel adalah nilai yang mencerminkan karakter dari unit 

pengamatan terkecil atau elemen dari suatu objek penelitian. Sesuai dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan konsumen”, maka 

variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki 

kemungkinan teoritis berdampak pada variabel lain. Dalam hal ini variabel 

bebas dapat mempengaruhi variabel terikat baik pengaruh positif maupun 

negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

 X = Kualitas Produk 
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3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variabel)  

Variabel terikat adalah variabel yang secara struktur berfikir keilmuan 

menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel yang 

lainnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 

 Y = Kepuasan konsumen 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Kualitas 

Produk 

(X) 

Kinerja 

 

Daya tahan Kesesuaian 

dengan spesifikasi 

Fitur 

 

Reliabiilitas 

 

Estetika 

 

 

Kesan kualitas 

 Karakteristik operasi 

produk 

 Kejelasan fungsi 

produk 

 Umur produk 

 Kemudahan 

penggunaan produk 

 Keistimewaan produk 

 Karakteristik produk 

 Jenis produk 

 Ukuran produk 

 Penampilan produk 

 Gaya produk 

 Penilaian akhir produk 

Ordinal 

Kepuasan 

konsumen 

(Y) 

Peran kepuasan 

konsumen 

 

Ketidakpuasan dalam 

kualitas produk 

 Pengenalan masalah 

 Pencarian informasi 

 Keputusan pembelian 

 Evaluasi alternatif 

 Perilaku pasca 

pembelian 

Ordinal 

 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder sebagai berikut : 
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1. Data Primer  

 Data primer merupakan data atau informasi yang dikumpulkan 

peneliti secara langsung dari lokasi yang diteliti. Data primer yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh 

responden mengenai pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Baik berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian atau data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah 

dikumpulkan atau diolah oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, 

skripsi dan artikel yang didapat dan internet yang berhubungan dengan 

materi penelitian ini. 

 

3.3.2. Populasi Sasaran 

Menurut sugiyono (2008: 115) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Margono (2010: 118) Populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkungan dan waktu yang kita 

tentukan. 
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Berdasarkan pengertian populasi tersebut maka yang menjadi populasi 

sasaran pada penelitian ini adalah konsumen ice cream durian pa enut 

dengan jumlah rata-rata 73 konsumen per hari. 

 

3.3.3. Penentuan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2008: 116) Sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 

adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk menentukan ukuran 

sampel minimum dari populasi digunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e² = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10% atau 0,1). 

Dengan demikian untuk populasi (N) sebanyak 73 responden maka 

ukuran sampel yang dibutuhkan adalah dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

²1 Ne

N
n
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²)1,0(731

73


n

 

n =  

n = 42 

Berdasarkan perhitungan di atas jumlah sampel minimal yang diteliti 

adalah berjumlah 42 orang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh secara murni dan 

langsung oleh peneliti. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi lainnya 

yang mendukung terhadap objek penelitian. 

 

3.4.2  Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang akan dianalisa, penulis menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (field research)  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian langsung ke 

perusahaan melalui: 

 Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada 
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responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang 

diajukan mengenai masalah yang diteliti. 

 Kuesioner, yaitu alat penelitian yang berupa pernyataan tertulis 

mengenai masalah yang diteliti kepada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (library research) 

Teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

serta informasi yang berbentuk seperti literature yang erat 

hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. 

 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengamatan langsung ke perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

    Wawancara  

Cara mendapatkan data atau informasi dengan Tanya jawab secara 

langsung pada pihak manajemen ice cream durian Pa Enut yaitu data 

mengenai produk  yang diproduksinya. 

   Kuesioner  

 Alat penelitian dengan cara menyebar lembaran pertanyaan kepada 

responden atau konsumen ice cream durian Pa Enut yaitu pengaruh 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 
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Langkah yang ditempuh adalah pembuatan item pernyataan yang 

berisi atas indikator kualitas produk dan keputusan pembelian, dan 

menentukan skor pilihan jawaban yaitu skor 5 untuk nilai yang tertinggi 

sedangkan skor 1 untuk nilai yang terendah.  

Tabel 3.2  

Skor Jawaban Kuesioner 

Alternatif Jawaban 

Positif 

Alternatif Jawaban 

Negatif 
Pilihan Jawaban 

5 1 Sangat Setuju 

4 2 Setuju 

3 3 Kurang Setuju 

2 4 Tidak Setuju 

1 5 Sangat Tidak Setuju 

 

3.5.2 Uji Regresi Linier Sederhana 

 Istilah regresi linier sederhana digunakan untuk menunjuk analisis 

regresi yang melihat sebuah varia el  e a      dan  e uah  aria el  erika  

      alam  engujian ini digunakan  er amaan     a     ,  ai u nilai 

taksiran hubungan fungsional variabel X dan Variabel Y dalam satuan 

periode pengamatan dimana a dan b dapat diperoleh dengan rumus: 

a =   ∑    ∑X²) –  ∑    ∑    

         n  ∑ ²  –  ∑  ² 

        n  ∑    -  ∑    ∑    

              n  ∑ ²  –  ∑  ²  

 

Keterangan: 

a = Konstanta 

b = Koefisien Arah Regresi 

n = Sampel Yang Diambil 

x = Kualitas Produk 
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y = Kepuasan konsumen 

 

3.5.3 Uji Korelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

variabel X dengan Variabel Y, selain itu pengujian ini berguna untuk 

mengetahui sejauh mana keeratan antar variabel dengan menggunakan 

rumus: 

 
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

X = kualitas produk 

Y = kepuasan konsumen 

 Untuk menginterpretasikan hasil uji korelasi tersebut, pedoman 

yang digunakan adalah sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2012: 

184) 

Tabel 3.3 

Interpretasi Koefisien Korelasi  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
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3.5.4 Uji Determinasi 

 Yaitu untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh variabel 

X (kualitas produk) dan variabel Y (keputusan pembelian), rumus yang 

digunakan adalah: 

Kd  = r² x 100% 

Keterangan: 

Kd  = Koefisien determinasi 

r   = Koefisien korelasi 

 

3.5.5 Uji Non Determinasi  

Yaitu untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh faktor 

lain di luar variabel X (kualitas produk) dan variabel Y (keputusan 

pembelian), rumus yang digunakan adalah: 

Knd = (1 - r²) x 100% 

Keterangan:  

Knd  = Koefisien non determinasi 

r   = Koefisien korelasi 

 

3.5.6 Uji Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan perlu di uji kebenarannya, pengajuan 

hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1. Penetapan Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan anatara kualitas produk 

dengan keputusan pembelian. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Mencari Nilai t hitung dan t tabel 

Nilai t hitung dicari dari nilai r yang telah diperoleh yaitu dengan rumus 

(Sugiyono: 184): 

t hitung   r √ n – 2 

        √ 1 – r² 

 

Keterangan: 

r = Nilai korelasi 

n = Banyaknya sampel 

Nilai t tabel dicari pada tabel statistic dengan terlebih dahulu menetapkan 

nilai persisi (ɑ    0,05 dan deraja  ke e a an  dk    n – 2 

3.  Penetapan Kaidah Pengujian 

Yang digunakan dalam penetapan kaidah pengujian adalah sebagai 

berikut: 

Ho ditolak atau Ha diterima jika t hitung ≥   tabel 

Ho diterima atau Ha ditolak jika t hitung ≤   tabel 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Tujuan dari sebuah penelitian ialah hasil dari penelitian itu sendiri. 

Data yang telah diperoleh dilapangan berdasarkan hasil kuesioner yang 

diberikan kepada responden selanjutnya akan diproses untuk memberikan 

gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Penggambaran perusahaan, 

responden dan variabel sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini 

membuat sebuah penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Penjabaran mengenai perusahaan, responden dan 

variabel akan dijelaskan guna mendukung penelitian ini. 

 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Penting dalam sebuah penelitian mengetahui gambaran perusahaan 

sehingga bisa menjabarkan dengan baik hal apa saja yang dimiliki dan 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan deskripsi umum 

dari ice cream durian pak enut di jakarta. 

Nama perusahaa  :  Ice cream durian pak Enut 

Jenis usaha   :  Produk Ice Cream 

Alamat                 : Jl. Tebah III, RT 

Ice cream durian pak enut  merupakan usaha yang bergerak dalam 

bidang industri kuliner dalam pembuatan ice cream durian yang dipimpin 
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oleh bapak jeje. Di kepemimpinan bapak jeje, ice cream durian mengalami 

kemajuan yang pesat dengan manajemen yang baik. Inovasi ice cream dan 

cita rasanya mampu membuat konsumen tertarik dan pemasarannya pun 

bisa masuk ke foodcourt, atau pameran pameran makanan khas di Jakarta. 

Ice cream durian pak enut hanya menawarkan ice cream dengan 2 

varian rasa yang aman dikonsumsi, karena tidak menggunakan bahan 

pengawet dalam proses produksinya. Ice cream durian pak enut terus 

berusaha memperkenalkan produknya pada masyarakat di kota Jakarta. 

 

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

Ice cream durian pa enut mulai beroperasi sejak pebruari 2011, 

dimana usaha tersebut mulai pertama di rintis olehnya sendiri dimulai 

berjualan dengan mendorong gerobak sampai ke komplek-komplek atau 

tempat-tempat wisata yang agak ramai. Akibat dari keuletan dan semangat 

yang tinggi usaha tersebut mulai agak maju dan bisa berjualan di area parkir 

sebuah pasar yang besar dan sangat modern. 

Disitu juga pa enut mulai mengembangkan usahanya dengan membuat 

gerobak baru dan mengajak saudaranya untuk berjualan bersamanya, 

saudaranya ditempatkan berjualan di jalur yang dulunya tempat pa enut 

berjualan sedangkan pa enut berjualan di area parkir pasar, di hari pertama 

beliau berjualan di tempat parkir mulai agak terlihat banyaknya peminat ice 

cream durian mulai dari kalangan pelajar,anak-anak dan para pekerja 

kantoran. Pa Enut sempat ditawarkan untuk bergabung di area food court 
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pasar mayestik beliau sangat senang sekali karena lokasi berjualan yang 

sangat strategis dan pengunjung yang ramai memungkinkan usaha yang 

ditekuninya bisa lebih berkembang lagi, tepatnya pada tahun 2013 beliau 

memulai usaha di area foodcourt pasar mayestik dan di tempat tersebut 

sudah banyak sekali aneka ragam makanan khas dari berbagai daerah mulai 

dari  aceh,padang,Jakarta,solo,bandung dan sebagainya. 

Ice cream durian pa enut mulai buka pukul 08.00-18 WIB di area 

foodcourt pasar mayestik Jakarta selatan, disitu sudah disediakan banyak 

sekali fasilitas untuk menunjang kenyamanan para pengunjung mulai dari 

tempat makan area smoking dan pelayan pada setiap lokasi standnya 

masing-masing, karena banyaknya pesaing di area foodcourt pa enut juga 

mulai membuat inovasi baru yaitu ice cream podeng, dimana ice cream 

tersebut disajikan semenarik mungkin agar menarik para konsumen, Target 

pasar yang dituju oleh ice cream durian pa enut adalah para pelajar, 

mahasiswa,ibu rumah tangga dan  karyawan yang berada disekitar pasar 

mayestik. 

 

4.1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

 Menjadikan ice cream durian pak enut menjadi pilihan tempat 

kuliner yang menciptakan ice cream durian yang unik. 

 Dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. 
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 Dapat disukai oleh semua kalangan masyarakat ataupun semua 

umur pada umumnya. 

2. Misi Perusahaan 

 Menjadikan ice cream durian pak enut menjadi terkenal dan 

tersebar di seluruh kalangan. 

 Dapat Mengatasi Pengangguran. 

 Menarik Konsumen dengan Memanfaatkan Peluang Pasar. 

 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

Ice cream durian pak enut adalah usaha perorangan yang dimana pak 

enut berkedudukan sebagai pemilik usahanya dimana usaha tersebut 

dijalankan oleh seorang pegawainya, ice cream durian pak enut beroperasi di 

pasar mayestik jakarta selatan tiap hari buka pada pukul 08.00-17.00 WIB. 

Cara transaksi dalam pembelian ice creamnya cukup kekinian juga karena 

dimana pembeli harus membawa dulu nota pembeliannya terus bayar ke kasir 

lalu dapat ice creamnya. 

4.1.2.1 Ice cream durian 
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Komposisi :  

 Durian yang sudah dipisahkan dari bijinya 

 Tepung sagu 

 Susu cair dan susu bubuk 

 Khunkue 

 Garam dapur 

 Air panas (mendidih) 

 Es batu. 

4.1.2.2 Ice cream podeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komposisi : 

 Tepung Sagu 

 Susu cair dan susu bubuk 

 Khunkue 

 Garam dapur 

 Air panas (mendidih) 
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 Es batu 

 Ketan Hitam 

 Biji merah mutiara 

 Alpukat 

 Susu coklat 

 kacang 

 Ceres. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi 

 

4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Kasir 

 

 

 

 

Pelayan 

Pemilik usaha  

Sekertaris 

Bendahara 

Kasir Cleaning service 
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4.1.3.2 Uraian pekerjaan 

 

1. Pemilik usaha  

 Pada usaha ini pemilik usaha sebenarnya hanya bekerja mengawasi 

dan memonitori pelayanannya supaya memberikan service yang baik 

untuk para konsumen, membawa uang gaji setiap minggunya dan 

pastinya melihat kualitas ice cream agar terjaga dengan baik supaya 

para konsumen tidak kecewa membelinya. 

2. Sekretaris 

 Tugas dari seorang sekretaris di usaha ice cream durian Pak Enut 

adalah sebagai media perekam, penyimpan, pengingat kegiatan jadwal 

atasan dalam bentuk penyusunan jadwal kerja harian dan memperlancar 

kegiatan ketatausahaan seperti mengetik, kearsipan, computer, dan 

penggandaan dokumen yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. 

3. Bendahara 

 Tugas bendahara di usaha ini adalah menerima kas dari kasir 

harian dan mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang 

diterima, bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan dari kas 

yang diterimanya. 

4. Kasir 

 Tugas kasir adalah menjalankan proses penjualan dan pembayaran, 

melakukan pencatatan atas semua transaksi dan melakukan proses 

transaksi pelayanan jual beli serta memberikan nota pembayarannya. 
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5. Pelayan 

 Tugas dari pelayan sebenarnya terbilang sangat banyak dari mulai 

proses pembuatan ice cream lalu proses pemasarannya, pelayan harus 

sangat teliti dalam waktu proses produksi ice cream karena apabila ada 

kesalahan sedikit saja akan merubah rasa ice cream maupun tekstur ice 

cream, Dalam pelayanannya juga harus sangat hati-hati karena tidak 

sedikit konsumen yang datang itu orang-orang yang mengerti akan 

kuliner. 

6. Cleaning service  

 Tugas dari cleaning service di usaha ini yaitu memelihara 

kebersihan dan kesehatan di seluruh area foodcourt dan melaksanakan 

pelayanan kepada tamu, kebersihan dan keindahan outlet. 

 

4.1.4 Kepegawaian 

 Dalam usaha ice cream durian pak enut di jakarta struktur 

kepegawaiannya itu sangat mudah di pahami karena dalam usahanya 

hanya ada pemilik dan pelayan yang bertugas untuk memasarkan ice 

creamnya, karena usahanya masih terbilang sangat kecil pak enut hanya 

memiliki satu pelayan di satu stand yang ada di area foodcourt pasar 

mayestik jakarta.  
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4.1.5 Fasilitas yang dimiliki 

 Fasilitas yang ada di area foodcourt tempat usaha ice cream durian 

pak enut di jakarta terbilang sudah memenuhi seperti tempat makan 

lainnya. 

4.1.5.1 Fasilitas operasional 

 Kursi tambahan. 

4.1.5.2 Fasilitas umum 

 Tempat makan 

 Toilet 

 Mushola 

 Tempat makan yang bebas merokok 

 Area parkir yang luas 

 

4.1.6. Profil Responden 

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan penyebaran kuesioner 

terhadap 42 responden yang merupakan konsumen roti CV. Laxana 

Bakery, dapat diketahui gambaran tentang jenis kelamin, usia dan 

pekerjaan responden yang dijadikan sampel penelitian. 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin  

Responden 
Frekuensi Persentase 

Laki – laki 20 48% 

Perempuan 22 52% 

Jumlah 42 100% 

Sumber: Data Yang Diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

adalah perempuan, yaitu perempuan sebanyak 22 responden atau sebanyak 

48% dan siasanya laki-laki sebanyak 20 responden atau sebanyak 52%. 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

 

Usia Responden Frekuensi Persentase 

< 19 15 36% 

20-29 16 38% 

30-39 7 17% 

>40 4 9% 

Jumlah 42 100 

Sumber: Data Yang Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden 

adalah berusia 20-29 tahun atau 38%, sisanya < 19 tahun 15 orang atau 

36%, 30-39 tahun 7 orang atau 17%, dan > 40 tahun 4 orang atau 9%. 

Tabel 4.3 

Pekerjaan Responden 

 

Pekerjaan Responden Frekuensi Persentase 

PNS 26 62% 

Karyawan Swasta 10 24% 

Lain-lain 6 14% 

Jumlah 42 100 

Sumber: Data Yang Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dengan 

pekerjaan PNS sebanyak 26 orang atau 62%, responden dengan pekerjaan 

karyawan swasta 10 orang atau 24% dan responden dengan pekerjaan lain 6 

orang atau 14%. Jadi mayoritas pekerjaan responden adalah sebagai PNS. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pelaksanaan Variabel Kualitas Produk 

Untuk mengetahui tanggapan responedn terhadap variabel penelitian 

penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan dari variabel 

X yaitu Kualitas Produk dan dari variabel Y yaitu  Kepuasan Konsumen, 

sehingga dapat diketahui berapa banyak responden yang memilih alternative 

jawaban tertentu. 

Untuk menerangkan tanggapan responden tertentu variabel penelitian, 

dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan 

pernyataan yang ada. Pernyataan dari variabel Kualitas Produk adalah 10 

butir dan pernyataan dari variabel Kepuasan Konsumen adalah 10 pernyataan. 

 

4.2.2. Tanggapan Kualitas pada Ice Cream Durian Pak Enut di Jakarta 

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas produk 

penulis menyebar kuesioner yang berisi 10 pernyataan kepada 42 responden. 

Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel kualitas produk pada 

penelitian ini yang diukur dengan skala likert yaitu sangat setuju, setuju , 

cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Setelah diketahui nilai skala likert, maka untuk menentukan Nilai 

Jenjang Interval (NJI) digunakan rumus sebagai berikut: 

NJI =  Nilai Tertinggi 

            Nilai Terendah 
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Dimana NJI adalah interval untuk menentukan sangat baik, baik, 

cukup, kurang baik, dan tidak baik dari satu variabel. 

Untuk memperoleh nilai pengukuran presentase dari variabel kualitas 

produk maka digunakan rumus sebagai berikut : 

Nilai tertinggi secara keseluruhan : 42 x 5 = 210 

Nilai terendah secara keseluruhan : 42 x 1 = 42 

Jumlah kriteria pernyataan   : 5 

Selanjutnya dapat diketahui interval untuk klasifikasi penilaian 

sebagai berikut: 

NJI = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kriteria Pernyataan 

NJI = 210 - 42 

5 

NJI = 33,6 di bulatkan menjadi 34 

Tabel 4.4  

Kategori Skor Skala 

Skor Skala  Kriteria 

176 – 210 Sangat Baik 

141 – 175 Baik 

106 – 140 Cukup Baik 

71 – 105 Tidak Baik 

36 – 70 Sangat Tidak Baik 
Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Untuk mengetahui tanggapan responden dari variabel kualitas produk 

yaitu dengan tabel distribusi data adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Kuesioner Variabel Kualitas Produk 

RESP 
VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN (X) 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 42 

2 5 3 4 3 2 2 3 4 4 2 32 

3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 30 

4 4 4 4 2 5 4 4 3 3 4 37 

5 5 4 3 3 3 4 4 4 3 2 35 

6 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 33 

7 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 33 

8 4 3 4 2 5 2 2 2 3 5 32 

9 3 3 3 2 2 2 2 2 5 4 28 

10 5 4 4 5 1 2 2 3 5 5 36 

11 4 4 3 5 1 2 2 3 3 3 30 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

13 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 37 

14 4 4 3 1 3 3 3 4 4 3 32 

15 5 3 3 5 5 3 3 3 3 4 37 

16 3 3 3 1 5 3 4 2 2 3 29 

17 5 3 3 5 5 2 3 3 5 5 39 

18 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 31 

19 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 41 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 39 

21 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 39 

22 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 39 

23 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 41 

24 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 40 

25 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 41 

26 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 

27 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 41 

28 4 3 4 4 5 3 5 4 4 5 41 

29 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

30 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 44 

31 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 40 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 40 

34 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 41 

35 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 42 

36 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 

37 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 41 

38 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 39 

39 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 42 

40 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 

41 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

42 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 42 

 Sumber : Data diolah, 2019. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Data X No.1 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 7 35 16,67 

Setuju 4 22 88 52,38 

Cukup Setuju 3 13 39 30,95 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 162 100 
Sumber : Data diolah, 2019. 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap hasil 

produksi ice cream menunjukan kebanyakan responden setuju. Hal ini 

terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 7 orang atau 

16,67%, setuju 22 orang atau 52,38%, cukup setuju 13 orang atau 30,95% 

dan jumlah skor yang diperoleh 162, artinya pernyataan ini termasuk 

kategori baik. 

Tabel 4.7 

Distribusi Data X No.2 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0,00 

Setuju 4 30 120 71,43 

Cukup Setuju Setuju 3 12 36 28,57 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 156 100 
Sumber : Data diolah, 2019. 

Tabel diatas mengenai Keandalan produk yaitu 2 varian rasa pada 

ice cream durian dan podeng tidak menggunakan bahan pengawet, ice 

cream terasa lebih manis dan wangi, menunjukan kebanyakan responden 

setuju . Hal ini terbukti dari responden yang menyatakan setuju 30 orang 

atau 71,43%, cukup setuju 12 orang atau 28,57% dan jumlah skor yang 

diperoleh 156, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Data X No.3 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 4 20 9,52 

Setuju 4 25 100 59,52 

Cukup Setuju 3 13 39 30,95 

Tidak Setuju 2 0 0 0,00 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 159 100,00 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Kualitas produk ice cream terjaga higienis, 

menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti dari responden 

yang menyatakan sangat setuju 4 orang atau 9,52%, setuju 25 orang atau 

59,52% cukup setuju 13 orang atau 30,95% dan jumlah skor yang diperoleh 

159, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik. 

Tabel 4.9 

Distribusi Data X No.4 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 11 55 26,19 

Setuju 4 19 76 45,24 

Cukup Setuju 3 7 21 16,67 

Tidak Setuju 2 3 6 7,14 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 4,76 

Jumlah   42 160 100,00 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Kualitas produk ice cream tidak membosankan 

karena penyajiannya yang menarik, menunjukan kebanyakan responden setuju. 

Hal ini terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 11 orang atau 

26,19%, setuju 19 orang atau 45,24% cukup setuju 7 orang atau 16,67%, tidak 
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setuju 3 orang atau 7,14%, sangat tidak setuju 2 orang atau 4,76% dan jumlah 

skor yang diperoleh 160, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik. 

Tabel 4.10 

Distribusi Data X No.5 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 14 70 33,33 

Setuju 4 16 64 38,10 

Cukup Setuju 3 7 21 16,67 

Tidak Setuju 2 3 6 7,14 

Sangat Tidak Setuju 1 2 2 4,76 

Jumlah   42 163 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Produk yang dihasilkan bermutu tinggi dilihat 

dari tekstur ice cream, menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini 

terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 14 orang atau 33,33%, 

setuju 16 orang atau 38,10% cukup setuju 7 orang atau 16,67%, tidak setuju 3 

orang atau 7,14%, sangat tidak setuju 2 orang atau 4,76% dan jumlah skor yang 

diperoleh 163, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik. 

Tabel 4.11 

Distribusi Data X No.6 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 3 15 7,14 

Setuju 4 24 96 57,14 

Cukup Setuju 3 6 18 14,29 

Tidak Setuju 2 9 18 21,43 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 147 100 
Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Dua macam rasa dan bentuk penyajian produk 

yang bervariasi menjadi kekuatan perusahaan terhadap persaingan bisnis, 

menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti dari responden 
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yang menyatakan sangat setuju 3 orang atau 7,14%, setuju 24 orang atau 

57,14% cukup setuju 6 orang atau 114,29%, tidak setuju 9 orang atau 21,43%, 

dan jumlah skor yang diperoleh 143, artinya pernyataan ini termasuk kategori 

baik. 

Tabel 4.12 

Distribusi Data X No.7 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 9 45 21,43 

Setuju 4 19 76 45,24 

Cukup Setuju 3 10 30 23,81 

Tidak Setuju 2 4 8 9,52 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 159 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk 

memperoleh produk dalam pembayaran, menunjukan kebanyakan responden 

setuju . Hal ini terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 9 orang 

atau 21,43%, setuju 19 orang atau 45,24% cukup setuju 10 orang atau 23,81%, 

tidak setuju 4 orang atau 9,52% dan jumlah skor yang diperoleh 159, artinya 

pernyataan ini termasuk kategori baik. 

Tabel 4.13 

Distribusi Data X No.8 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0,00 

Setuju 4 26 104 61,90 

Cukup Setuju 3 13 39 30,95 

Tidak Setuju 2 3 6 7,14 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 149 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 
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Tabel diatas mengenai Kualitas produk yang baik dan penampilan 

produk yang menarik memberikan nilai jual terhadap produk, menunjukan 

kebanyakan responden setuju . Hal ini terbukti dari responden yang 

menyatakan setuju 26 orang atau 61,90% cukup setuju 13 orang atau 30,95%, 

tidak setuju 3 orang atau 7,14% dan jumlah skor yang diperoleh 149, artinya 

pernyataan ini termasuk kategori baik.  

Tabel 4.14 

Distribusi Data X No.9 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 7 35 16,67 

Setuju 4 22 88 52,38 

Cukup Setuju 3 11 33 26,19 

Tidak Setuju 2 2 4 4,76 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 160 100 

 Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai bisa mempertahankan kualitas produk demi 

menjaga citra ice cream durian Pak Enut, menunjukan kebanyakan responden 

setuju . Hal ini terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 7 orang 

atau 16,67%, setuju 22 orang atau 52,38% cukup setuju 11 orang atau 26,19%, 

tidak setuju 2 orang atau 4,76% dan jumlah skor yang diperoleh 160, artinya 

pernyataan ini termasuk kategori baik. 

Tabel 4.15 

Distribusi Data X No.10 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 7 35 16,67 

Setuju 4 23 92 54,76 

Cukup Setuju 3 10 30 23,81 

Tidak Setuju 2 2 4 4,76 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 161 100 

 Sumber : Data diolah, 2019. 
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Tabel diatas mengenai Rasa yang memuaskan akan berdampak pada 

kepuasan konsumen, menunjukan kebanyakan responden setuju . Hal ini 

terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 7 orang atau 16,67%, 

setuju 23 orang atau 54,76% cukup setuju 10 orang atau 23,81%, tidak setuju 2 

orang atau 4,76% dan jumlah skor yang diperoleh 161, artinya pernyataan ini 

termasuk kategori baik. 

Tabel 4.16 

Tanggapan Responden Terhadap : 

Kualitas Produk pada Ice Cream Durian Pak Enut di Jakarta 

 

No Pernyataan Kualitas Produk Jumlah Penilaian 

1 
Karyawan bertanggung jawab terhadap hasil produksi 

ice cream. 
162 Baik 

2 

Keandalan produk yaitu 2 varian rasa pada ice cream 

durian dan podeng tidak menggunakan bahan 

pengawet, ice cream terasa lebih manis dan wangi. 

156 Baik 

3 Kualitas produk ice cream terjaga higienis. 159 Baik 

4 
Kualitas produk ice cream tidak membosankan 

karena penyajiannya yang menarik. 
160 Baik 

5 
Produk yang dihasilkan bermutu tinggi dilihat dari 

tekstur ice cream. 
163 Baik 

6 

Dua macam rasa dan bentuk penyajian produk yang 

bervariasi menjadi kekuatan perusahaan terhadap 

persaingan bisnis. 

147 Baik 

7 
Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk 

memperoleh produk dalam pembayaran. 
159 Baik 

8 
Kualitas produk yang baik dan penampilan produk 

yang menarik memberikan nilai jual terhadap produk. 
149 Baik 

9 
bisa mempertahankan kualitas produk demi menjaga 

citra ice cream durian Pak Enut. 
160 Baik 

10 
Rasa yang memuaskan akan berdampak pada 

kepuasan konsumen. 
160 Baik 

Jumlah 1575 Baik 

Rata-rata 157,5 Baik 

Sumber : Data diolah, 2019. 
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4.2.3.  Pelaksanaan Variabel Kepuaasan Konsumen 

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel 

penelitian penulis akan mendeskripsikan masing-masing item pernyataan 

dari variabel X yaitu Kualitas Produk dan dari variabel Y yaitu  

Kepuasan Konsumen, sehingga dapat diketahui berapa banyak responden 

yang memilih alternative jawaban tertentu. Untuk menerangkan 

tanggapan responden tertentu variabel penelitian, dilakukan analisis 

terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan pernyataan yang ada. 

Pernyataan dari variabel Kualitas Produk adalah 10 butir dan pernyataan 

dari variabel Kepuasan Konsumen adalah 10 pernyataan. 

 

4.2.4. Tanggapan Kepuasan Konsumen pada Ice Cream Durian Pak Enut di 

Jakarta 

 

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kepuasan 

konsumen penulis menyebar kuesioner yang berisi 10 pernyataan kepada 

42 responden. Deskripsi tanggapan responden mengenai variabel kepuasan 

konsumen pada penelitian ini yang diukur dengan skala likert yaitu sangat 

setuju, setuju , cukup setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Tabel 4.17 

Hasil Kuesioner Kepuasan Konsumen 

RESP 
VARIABEL LOYALITAS KERJA (Y) 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 31 

2 2 5 5 4 5 3 4 2 2 2 34 

3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 27 

4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 33 

5 3 2 3 3 2 3 4 5 2 2 29 
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6 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 32 

7 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 35 

8 4 3 4 2 5 2 2 2 2 2 28 

9 2 2 3 3 4 3 3 4 3 2 29 

10 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 34 

11 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 32 

12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

13 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 34 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 38 

15 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 32 

16 4 3 3 2 3 4 3 4 1 2 29 

17 5 2 3 3 3 5 2 3 2 2 30 

18 4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 32 

19 3 5 4 4 4 5 4 4 2 2 37 

20 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 37 

21 4 4 5 5 4 5 4 4 1 3 39 

22 4 4 4 4 3 4 5 5 2 1 36 

23 5 5 4 3 4 5 4 4 1 2 37 

24 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 37 

25 5 4 5 4 4 5 4 5 2 2 40 

26 4 4 4 4 4 5 3 4 2 3 37 

27 3 5 4 4 5 5 4 5 1 2 38 

28 4 4 4 4 4 4 5 3 2 2 36 

29 4 4 5 3 4 4 4 5 1 2 36 

30 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 37 

31 4 5 5 4 5 5 4 5 2 2 41 

32 4 4 4 4 5 4 5 4 1 2 37 

33 5 4 4 2 4 3 4 4 2 2 34 

34 4 5 5 4 4 3 5 5 2 3 40 

35 4 4 4 3 4 4 5 4 1 3 36 

36 4 4 4 4 4 4 5 4 2 2 37 

37 3 4 5 4 3 4 4 5 2 2 36 

38 4 4 4 3 4 5 5 4 2 2 37 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 36 

40 4 4 4 4 3 4 4 4 1 2 34 

41 4 4 5 5 4 4 4 5 1 2 38 

42 4 4 4 5 4 5 4 5 1 2 38 

Sumber : Data diolah, 2019. 
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Tabel 4.18 

Distribusi Data Y No.1 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 5 25 11,90 

Setuju 4 26 104 61,90 

Cukup Setuju 3 9 27 21,43 

Tidak Setuju 2 2 4 4,76 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 160 100 

Sumber : Data diolah, 2019.  

Tabel diatas mengenai Produk ice cream durian Pak Enut terkenal di 

pasar mayestik jakarta menunjukan kebanyakan responden setuju. Hal ini 

terbukti dari responden yang menyatakan sangat setuju 5 orang atau 

11,90%, setuju 26 orang atau 61,90%, cukup setuju 9 orang atau 21,43%, 

tidak setuju 2 orang atau 4,76% dan jumlah skor yang diperoleh 160, artinya 

pernyataan ini termasuk kategori baik.  

Tabel 4.19 

Distribusi Data Y No.2 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 6 30 14,29 

Setuju 4 22 88 52,38 

Cukup Setuju 3 11 33 26,19 

Tidak Setuju 2 3 6 7,14 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 157 100 

 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap 

Penyajian ice cream durian sangat bervariatif menunjukan kebanyakan 

responden setuju. Hal ini terbukti dari responden yang menyatakan sangat 

setuju 6 orang atau 14,29%, setuju 22 orang atau 52,38%, cukup setuju 11 
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orang atau 26,19%, tidak setuju 3 orang atau 7,14% dan jumlah skor yang 

diperoleh 157, artinya pernyataan ini termasuk kategori baik. 

Tabel 4.20 

Distribusi Data Y No.3 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 8 40 19,05 

Setuju 4 21 84 50,00 

Cukup Setuju 3 12 36 28,57 

Tidak Setuju 2 1 2 2,38 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 162 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap 

Kualitas ice cream yang lembut dan harum membuat konsumen puas 

menunjukan kebanyakan responden setuju. Hal ini terbukti dari responden 

yang menyatakan sangat setuju 8 orang atau 19,05%, setuju 21 orang atau 

50,00%, cukup setuju 12 orang atau 28,57%, tidak setuju 1 orang atau 

2,38% dan jumlah skor yang diperoleh 162, artinya pernyataan ini 

termasuk kategori baik. 

Tabel 4.21 

Distribusi Data Y No.4 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 3 15 7,14 

Setuju 4 23 92 54,76 

Cukup Setuju 3 11 33 26,19 

Tidak Setuju 2 5 10 11,90 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 150 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 
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 Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap 

Harga murah namun kualitas ice cream tidak murahan menunjukan 

kebanyakan responden setuju. Hal ini terbukti dari responden yang 

menyatakan sangat setuju 3 orang atau 7,14%, setuju 23 orang atau 

54,76%, cukup setuju 11 orang atau 26,19%, tidak setuju 5 orang atau 

11,90% dan jumlah skor yang diperoleh 150, artinya pernyataan ini 

termasuk kategori baik. 

Tabel 4.22 

Distribusi Data Y No.5 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 5 25 11,90 

Setuju 4 25 100 59,52 

Cukup Setuju 3 10 30 23,81 

Tidak Setuju 2 2 4 4,76 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 159 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap 

Pelayanan yang diberikan pada konsumen sangat memuaskan menunjukan 

kebanyakan responden setuju. Hal ini terbukti dari responden yang 

menyatakan sangat setuju 5 orang atau 11,90%, setuju 25 orang atau 

59,52%, cukup setuju 10 orang atau 23,81%, tidak setuju 2 orang atau 

4,76% dan jumlah skor yang diperoleh 159, artinya pernyataan ini 

termasuk kategori baik. 
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Tabel 4.23 

Distribusi Data Y No.6 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 11 55 26,19 

Setuju 4 17 68 40,48 

Cukup Setuju 3 10 30 23,81 

Tidak Setuju 2 4 8 9,52 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 161 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap Tempat 

makan ice cream durian Pak Enut bersih dan nyaman menunjukan 

kebanyakan responden setuju. Hal ini terbukti dari responden yang 

menyatakan sangat setuju 11 orang atau 26,19%, setuju 17 orang atau 

40,48%, cukup setuju 10 orang atau 23,81%, tidak setuju 4 orang atau 9,52% 

dan jumlah skor yang diperoleh 161, artinya pernyataan ini termasuk kategori 

baik. 

Tabel 4.24 

Distribusi Data Y No.7 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 9 45 21,43 

Setuju 4 20 80 47,62 

Cukup Setuju 3 11 33 26,19 

Tidak Setuju 2 2 4 4,76 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 162 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap Hasil 

produk ice cream durian Pak Enut sangat memuaskan menunjukan 

kebanyakan responden setuju. Hal ini terbukti dari responden yang 
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menyatakan sangat setuju 9 orang atau 21,43%, setuju 20 orang atau 47,62%, 

cukup setuju 11 orang atau 26,19%, tidak setuju 2 orang atau 4,76% dan 

jumlah skor yang diperoleh 162, artinya pernyataan termasuk kategori baik. 

Tabel 4.25 

Distribusi Data Y No.8 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 10 50 23,81 

Setuju 4 23 92 54,76 

Cukup Setuju 3 6 18 14,29 

Tidak Setuju 2 3 6 7,14 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 166 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap Ice 

cream yang sangat enak membuat konsumen tidak bosan untuk menikmati 

menunjukan kebanyakan responden setuju. Hal ini terbukti dari responden 

yang menyatakan sangat setuju 10 orang atau 23,81%, setuju 23 orang atau 

54,76%, cukup setuju 6 orang atau 14,29%, tidak setuju 3 orang atau 

7,14% dan jumlah skor yang diperoleh 166, artinya pernyataan ini 

termasuk kategori baik. 

Tabel 4.26 

Distribusi Data Y No.9 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 2 10 4,76 

Setuju 4 7 28 16,67 

Cukup Setuju 3 23 69 54,76 

Tidak Setuju 2 10 20 23,81 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0,00 

Jumlah   42 127 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 
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Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap 

Hasil produk ice cream durian pak enut tidak memuaskan menunjukan 

kebanyakan responden cukup setuju. Hal ini terbukti dari responden yang 

menyatakan sangat setuju 2 orang atau 4,76%, setuju 7 orang atau 16,67%, 

cukup setuju 23 orang atau 54,76%, tidak setuju 10 orang atau 23,81% dan 

jumlah skor yang diperoleh 127, artinya pernyataan ini termasuk kategori 

cukup baik. 

Tabel 4.27 

Distribusi Data Y No.10 

Kategori Bobot Frequensi (N) B x F Persentase (%) 

Sangat Setuju 5 0 0 0,00 

Setuju 4 1 4 2,38 

Cukup Setuju 3 13 39 30,95 

Tidak Setuju 2 27 54 64,29 

Sangat Tidak Setuju 1 1 1 2,38 

Jumlah   42 98 100 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

Tabel diatas mengenai Karyawan bertanggung jawab terhadap 

Karena produk yang dihasilkan tidak sesuai saya sangat kecewa 

menunjukan kebanyakan responden tidak setuju. Hal ini terbukti dari 

responden yang menyatakan setuju 1 orang atau 2,38%, cukup setuju 13 

orang atau 30,95%, tidak setuju 27 orang atau 64,29%, sangat tidak setuju 

1 orang atau 2,38% dan jumlah skor yang diperoleh 98, artinya pernyataan 

ini termasuk kategori tidak baik. 

 

 



61 

 

Tabel 4.28 

Tanggapan Responden Terhadap : 

Kepuasan Konsumen pada Ice Cream Durian Pak Enut di Jakarta 

No Pernyataan Kualitas Produk Jumlah Penilaian 

1 
Produk ice cream durian Pak Enut terkenal di 

pasar mayestik jakarta. 
160 Baik 

2 Penyajian ice cream durian sangat bervariatif. 157 Baik 

3 
Kualitas ice cream yang lembut dan harum 

membuat konsumen puas. 
162 Baik 

4 
Harga murah namun kualitas ice cream tidak 

murahan. 
150 Baik 

5 
Pelayanan yang diberikan pada konsumen sangat 

memuaskan. 
159 Baik 

6 
Tempat makan ice cream durian Pak Enut bersih 

dan nyaman. 
161 Baik 

7 
Hasil produk ice cream durian Pak Enut sangat 

memuaskan. 
162 Baik 

8 
Ice cream yang sangat enak membuat konsumen 

tidak bosan untuk menikmati. 
166 Baik 

9 
Hasil produk ice cream durian pak enut tidak 

memuaskan. 
127 Cukup Baik 

10 
Karena produk yang dihasilkan tidak sesuai saya 

sangat kecewa. 
98 Tidak baik 

Jumlah 1502 Baik 

Rata-rata 150,2 Baik 

Sumber : Data diolah, 2019. 

 

4.3. Hubungan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen pada Ice 

Cream Pak Enut di Jakarta. 

Besarnya hubungan antara Kualitas Produk (X) dengan Kepuasan 

Konsumen (Y) dapat dilihat dari indikator yang digunakan masing-masing 

variabel dengan menggunakan uji regresi linier sederhana, koefisien korelasi 

dan koefisien determinasi. Setelah dilakukan penelitian dan memperoleh 

data-data yang diperlukan maka selanjutnya melakukan uji terhadap hipotesis 
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yang diajukan. Pengujian hipotesis meliputi t yaitu untuk menguji pengaruh 

antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. 

 

4.4. Analisis Data 

4.4.1. Uji Validitas dan Relibialitas Kualitas Produk 

Berikut ini adalah hasil dari output computer program IBM SPSS 

Statistics 25 Mengenai uji validitas dan reliabilitas untuk kualitas produk. 

Tabel 4.29 

Validitas Kualitas Produk 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 33,6667 19,740 -0,121 0,774 

P2 33,8095 17,621 0,428 0,715 

P3 33,7381 16,149 0,607 0,689 

P4 33,7143 14,843 0,426 0,708 

P5 33,6429 14,772 0,408 0,713 

P6 34,0238 14,121 0,654 0,664 

P7 33,7381 14,637 0,587 0,677 

P8 33,9762 16,414 0,519 0,698 

P9 33,7143 16,990 0,296 0,725 

P10 33,6905 17,146 0,277 0,728 

Sumber : Data diolah, 2019 

Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.27. Hasilnya 

setelah di hitung, koefisien korelasi antara tiap-tiap item dengan total item 

untuk variable kualitas produk berkisar antara 0.664 – 0.774. Karena seluruh 

koefisien korelasi lebih besar daripada kriteria yang di syaratkan yaitu 

sekurang-kurangnya 0.30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa vRI 

pengukuran adalah valid. 
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Tabel 4.30 

Relibialitas Kualitas Produk 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,733 10 

Sumber : Data diolah, 2019 

Pada Tabel 4.28 terlihat bahwa cronbach alpha adalah 0.733. Kriteria 

yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien croncbach alpha 

0.60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas 

produk adalah reliable. 

 

4.4.2. Uji Validitas dan Relibialitas Kepuasan Konsumen 

 Tabel 4.31 

Validitas Kepuasan Konsumen 

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 30,9524 11,217 0,151 0,573 

P2 31,0238 8,756 0,643 0,435 

P3 30,9048 8,869 0,670 0,435 

P4 31,1905 9,329 0,503 0,478 

P5 30,9762 10,609 0,280 0,543 

P6 30,9286 9,629 0,332 0,525 

P7 30,9048 9,357 0,484 0,482 

P8 30,8095 9,670 0,405 0,505 

P9 32,7381 14,393 -0,434 0,703 

P10 32,4286 13,617 -0,359 0,656 

Sumber : Data diolah, 2019 

Untuk pengujian validitas dapat dilihat pada tabel 4.29. Hasilnya 

setelah di hitung, koefisien korelasi antara tiap-tiap item dengan total item 

untuk variable kualitas produk berkisar antara 0.435 – 0.703. Karena 

seluruh koefisien korelasi lebih besar daripada kriteria yang di syaratkan 
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yaitu sekurang-kurangnya 0.30. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa variabel pengukuran adalah valid. 

Tabel 4.32 

Relibialitas Kualitas Produk 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,574 10 

Sumber : Data diolah, 2019 

Pada Tabel 4.30 terlihat bahwa cronbach alpha adalah 0.574. Kriteria 

yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai koefisien croncbach alpha 

0.60. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kualitas 

produk adalah reliable. 

 

4.4.3. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana 

Dalam pengujian ini digunakan persamaan Ȳ = a + bX, Yaitu nilai 

taksiran hubungan fungsional variabel X dan Variabel Y dalam satuan 

periode pengamatan  dimana a dan b dapat diperoleh dengan rumus: 

Rumus:  

Tabel 4.33 

Regresi Linear 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14,355 3,496   4,107 0,000 

Kualitas 

Produk 

0,544 0,093 0,681 5,877 0,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Hasil olah Kuesioner 2019. 
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Diperoleh:  a = 14,355 

B = 0,544 

Maka dapat diperoleh model persamaan regresi nya adalah : 

Y = a + Bx  

Y = regresi 

Y = 14,355 + 0,544X 

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diterjemahkan : 

- Konstanta sebesar 14.355 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai Kualitas 

Produk maka nilai Kepuasan Konsumen Kerja sebesar 14.355. 

- Koefisien Regresi X sebesar 0.544 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1 nilai Kualitas Produk, maka nilai Kepuasan Konsumen bertambah 

sebesar 0.544. 

 

4.4.4. Uji Analisis Koefisien Korelasi 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 

Kualitas Produk dengan Kepuasan Konsumen pada Ice Cream Durian Pak 

Enut di Jakarta . Kuat atau tidaknya hubungan tersebut dapat diketahui dari 

table berikut ini : 

Tabel 4.34 

Analisis Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .681
a
 0,463 0,450 2,61470 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk 

Sumber : Hasil olah Kuesioner 2019. 
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Berdasarkan analisis tabel diatas diperoleh koefisien korelasi antara 

kualitas produk (variabel X) dengan kepuasan konsumen (variable Y) 

sebesar 0,681 yaitu termasuk kuat. 

 

4.4.5. Uji Analisis Koefisien Determinasi 

Uji determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya presentase (%) 

pengaruh kualitas produk (variabel X) dan kepuasan pembeli (variabel Y), 

dari hasil uji korelasi diperoleh nilai r = 0,681. Besarnya presentase pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y diukur dengan cara sebagai berikut : 

Kd  = r² x 100% 

Kd  = (0,681)² x 100% 

Kd  =  0,4637 x  100 

Kd  =  46,37% 

Dari hasil diatas maka kualitas produk memberikan pengaruh sebesar 

46.37% terhadap kepuasan konsumen pada Ice Cream Durian Pak Enut di 

Jakarta. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 46.37% = 53.63% , disebabkan 

oleh variabel lainnya. 

 

4.4.6. Analisis Uji T 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel bebas secara individual berpengaruh positif terhadap variabel terikat. 

Jika nilai signifikansi t<0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas 
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secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berikut 

langkah-langkah pengujiannya :  

1. Penetapan Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan anatara kualitas 

produk dengan kepuasan konsumen. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen. 

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Jika  angka probailitas sig >0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2. Jika angka probabilitas sig<0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Tabel 4.35 

Regresi Linear 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 14,355 3,496   4,107 0,000 

Kualitas 

Produk 

0,544 0,093 0,681 5,877 0,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

Sumber : Hasil olah Kuesioner 2019. 

a) Berdasrkan Nilai Signifikansi (Sig.) 

Dari hasil output diatas dapat diketahui bahwa nilai t hitung = 5.877 

dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Maka Ho dtiolak dan Ha diterima, 

yang berarti ada pengaruh antara variabel Kualitas Produk (X) terhadap 

variabel Kepuasan Konsumen (Y) pada Ice Cream Durian Pak Enut di 

Jakarta. 
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b) Perbandingan Nilai t Hitung dengan t Tabel 

Berdasarkan tabel output SPSS Statistic Version 25 “Coefficients” 

diatas diketahui nilai t hitung variabel X adalah sebesar 5.877. Karena nilai 

t hitung > t tabel 1.68385, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 

diterima. Artinya ada pengaruh Kualitas Produk (X) terhadap Kepuasan 

Konsumen (Y). 

Tingkat Signifikansi 5% atau 0,05 

Df = n-k 

Df = 42-2 

 = 40 

t tabel adalah 1.68385 (lihat tabel) 

t hitung adalah  5.877> t tabel 1.68385. 

Dengan demikian, thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian skor yang di dapat dari tiap indikator varibael X kualitas 

produk adalah kinerja sebesar 374, daya tahan 361, kesesuaian dengan 

spesifikasi 172, fitur 182, reabilitas 182, estetika 174, dan kesan kualitas 

369. Kualitas produk diperoleh hasil sebesar 1814, hal ini menunjukan 

bahwa kualitas produk pada usaha ice cream durian pak enut di jakarta 

Sangat Baik. 

2. Hasil penelitian skor yang di dapat dari tiap indikator variabel Y kepuasan 

konsumen adalah peran kepuasan konsumen sebesar 936, dan ketidak 

puasan dalam kepuasan konsumen 965. Kepuasan konsumen diperoleh 

hasil sebesar 1901. Hal ini menunjukan bahwa kepuasan konsumen pada 

usaha ice cream durian pak enut di jakarta Sangat baik. 

3. Berdasarkan hasil penelitian di dapat nilai r = 0,718 menunjukan pengaruh 

kuat antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dan 

terbukti bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kualitas 

produk dengan kepuasan konsumen pada usaha ice cream durian pak enut 

di jakarta sebesar thitung > ttabel  atau 6,41 > 2,02 artinya Ho ditolak Ha 

diterima.
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kualitas produk adalah salah satu alasan yang mempengaruhi konsumen 

dalam menentukan kepuasan konsumen. Maka dari itu pihak perusahaan 

harus tetap meningkatkan kualitas produk sehingga konsumen akan 

semakin tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kepuasan konsumen  

terdapat indikator dengan nilai terendah yaitu kesesuaian dengan 

spesifikasi dengan skor 172, maka dari itu perusahaan harus bisa 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan agar tetap bermutu 

tinggi agar konsumen lebih puas dengan produk yang dihasilkan. 

3. Berdasarkan tanggapan responden mengenai variabel kepuasan konsumen  

terdapat indikator dengan nilai terendah yaitu peran kepuasan setelah 

membeli mendapatkan kualitas produk dengan skor 183, hal ini mungkin 

dikarenakan konsumen ice cream durian pak enut masih berpikir dalam 

kualitas produk. Oleh karena itu perusahan harus lebih meningkatkan 

produknya agar lebih unggul dan inovatif dibandingkan dengan pesaing. 

4. Kualitas produk bukan merupakan satu-satunya yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen ice cream durian pak enut di jakarta. Oleh karena itu 

penelitian yang selanjutnya, mungkin diharapkan dapat meneliti aspek-

aspek lain yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Aspek lainnya 

yang dapat dijadikan variabel solusi seperti advertising atau price yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. 
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