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BAB V 

PEMBAHASAN 

Peneliti telah melakukan penelitian di Toko Ba’i Buah Kota Kediri dan 

melakukan penyebaran angket yang di isi oleh konsumen Toko Ba’i Buah Kota 

Kediri. Kemudian peneliti mengolah data hasil dari jawaban responden atau angket 

yang peneliti sebarkan menggunakan SPSS 16.0. dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh kualitas produk (X1), kelengkapan produk (X2), kualitas 

pelayanan (X3) dan harga (X4) terhadap kepuasan konsumen (Y) pada Toko Ba’i 

Buah Kota Kediri. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil 

penelitian adalah sebagai berikut : 

A. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko 

Ba’i Buah Kota Kediri 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kualitas 

produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada Toko Ba’i Buah Kota Kediri. Dari hasil perhitungan koefisien 

regresi diperoleh dengan nilai t hitung > t tabel yaitu dan sig maka H 0 ditolak dan 

terima H 1, koefisien regresi diperoleh dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 

α (5%). Nilai koefisien beta adalah positif, yang berarti bahwa kualitas produk 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Toko Ba’i Buah Kota Kediri.
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Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aidatus Sa’adah (2018). Dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Warung 

Makan Istana Lesehan Tulungagung”. Berdasarkan hasil penelitin menyimpulkan 

bahwa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menunjukkan 

bahwa kualitas produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen.  

Dari fakta penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

merupakan faktor yang tidak terpisah oleh kepuasan konsumen Toko Ba’i Buah 

Kota Kediri, karena besar kecilnya nilai signifikan kualitas produk akan 

berpengaruh terhadap meningkat tidaknya kepuasan konsumen.  

Penentuan kualitas produk menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

mengingat kualitas produk merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan. Kualitas produk adalah kemampuan sebuah 

produk untuk menampilkan fungsinya dan itu termasuk keseluruhan performance, 

reliabilitas, durability, features dan conformance.1. Hasil dari penelitian ini kualitas 

produk merupakan salah satu faktor penentu kepuasan konsumen, jadi kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kualitas produk sangat 

mempengaruhi kepuasaan, pelanggan akan puas setelah membeli dan 

menggunakan produk yang ternyata memiliki kualitas produk baik. Di Toko Ba’i 

Buah jenis buah yang dijual adalah buah dengan kualitas premium yang berarti 

                                                           
1 Philip Kotler dan G Amstrong. Dasar-dasar Pemasaran. (Jakarta : PT.Index, 2004)  

hal.210 
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buah dengan kualitas yang sangat baik, mulai dari kulit buah yang halus bersih, 

kepastian rasa dan kondisi buah yang baik untuk di konsumsi. 

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk memiliki pengaruh karena 

dengan kualitas produk yang yang baik akan menjadi pertimbangan konsumen, 

konsumen akan merasa puas dan senang untuk membeli buah di Toko Ba’i Buah 

Kota Kediri sehingga akan meningkatkan kepuasan bagi konsumen untuk datang 

kembali. 

B. Pengaruh Kelengkapan Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

Toko Ba’i Buah Kota Kediri 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

kelengkapan produk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen pada Toko Ba’i Buah Kota Kediri. Dari hasil perhitungan 

koefisien regresi diperoleh dengan nilai t hitung > t tabel yaitudan sig lebih besar dari 

tabel, maka H 0 ditolak dan terima H 1, koefisien regresi diperoleh dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari α (5%). Nilai koefisien beta adalah positif, yang berarti 

bahwa kelengkapan produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Toko Ba’i 

Buah Kota Kediri. 

Dari hasil penelitian, kelengakapan produk berpengaruh karena pelanggan 

akan semakin puas apabila relative mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan 

produk atau pelayanan. 

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fransiska Novi Erviandari (2018), dengan judul “Pengaruh Harga, 

Kelengkapan Produk Dan Lokasi Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen”. 
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Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelengkapan produk secara 

parsial berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen. 

Bauran produk (product mix, juga disebut product assortment) adalah 

rangkaian semua produk dan unit produk yang ditawarkan suatu penjual tertentu 

pada pembeli. Kelengkapan produk adalah tersedianya semua jenis produk yang 

ditawarkan untuk dimiliki, dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen yang dihasilkan 

oleh suatu produsen.  

Berdasarkan tabel 4.1 dan 4.2 produk yang dijual di Toko Ba’i Buah 

sangatlah lengkap dengan bermacam-macam buah yang dimiliki serta selain buah 

juga terdapat peralatan untuk penjual jus dan Toko Ba’i Buah juga menerima 

pesanan parsel buah dengan harga yang bervariasi tergantung isi dari parsel. 

Berdasarkan penelitian diatas kelengkapan produk merupakan faktor yang 

sangat penting dikarenakan adanya produk yang beragam, produk yang variatif dan 

bermacam merk yang tersedia membuat pembeli merasa berminat dan puas ketika 

berbelanja. 

C. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

Toko Ba’i Buah Kota Kediri 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa kualitas 

pelayana secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada Toko Ba’i Buah Kota Kediri. Dari hasil perhitungan koefisien 

regresi diperoleh dengan nilai t hitung > t tabel yaitu dan sig lebih besar dari tabel, 

maka H 0 ditolak dan terima H 1, koefisien regresi diperoleh dengan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari α (5%). Nilai koefisien beta adalah positif, yang berarti 
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bahwa kualitas pelayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Toko Ba’i 

Buah Kota Kediri. 

Dari hasil penelitian kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satu 

komponen yang perlu diwujudkan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh 

untuk mendatangkan konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan 

pelanggan lama untuk berpindah ke tempat lain. Umumnya pelayanan yang bertaraf 

tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih 

sering. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan memberikan 

rasa nyaman konsumen untuk menggunakan suatu produk. 

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Brian Nur Pratama (2016) dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dan 

Dampaknya Terhadap Word Of Mouth (Studi Kasus Warung Spesial Sambal 

Bintaro 1)”. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk 

ataupelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan/tersirat. Sedangkan menurut Lupiyoadi2, menyatakan bahwa 

“Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa 

produk yang mereka gunakan berkualitas”. Kualitas pelayanan merupakan tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan adalah evaluasi kognitif 

                                                           
2 Lupiyoadi, Rambat. Pemasaran Jasa. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), hal.158 
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jangka panjang pelanggan terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan. Karena 

pelanggan atau calon pelanggan memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda, 

maka seorang penjual perlu memahaminya. Bila penjual telah mengerti dan 

memahami sifat-sifat pelanggan secara umum, maka langkah atau sikap melayani 

pelanggan pun harus diperhatikan. 

Dalam hal pelayanan Toko Ba’i Buah juga melayani pemesanan buah lewat 

WhastApp/Telfon biasa dengan nomer +628123444015, selain untuk memesan 

buah, layanan nomer hp juga dapat untuk menanyakan buah apa yang tersedia di 

toko sehingga pembeli dapat memastikan buah apa yang akan di beli sebelum pergi 

ke Toko Ba’i Buah. Selain itu, Toko Ba’i Buah juga siap mengantar pesanan 

konsumen sampai tujuan dengan ongkos kirim yang tidak berbayar. Untuk 

pembayaran bisa ditransfer melalui rekening yang tersedia. Buah yang dibeli boleh 

ditukar atau diganti jika keadaan buah tidak sesuai setelah pengiriman. 

Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelayanan merupakan produk yang 

sangat penting untuk dipertimbangkan karena kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh besar dalam kepuasan konsumen, dengan kualitas pelayanan yang baik, 

bagus kepada konsumen dapat memberikan nilai yang maksimal dan sesuai dengan 

apa yang diharapkan konsumen, sehingga akan meningkatkan jumlah konsumen 

untuk datang kembali. Umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. 

Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan memberikan rasa 

nyaman konsumen untuk menggunakan suatu produk. 
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D. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Ba’i Buah 

Kota Kediri 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa harga 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada Toko Ba’i Buah Kota Kediri. Dari hasil perhitungan koefisien regresi 

diperoleh dengan nilai t hitung > t tabel yaitu dan sig lebih besar dari tabel, maka H 0 

ditolak dan terima H 1, koefisien regresi diperoleh dengan tingkat signifikansi 

lebih kecil dari α (5%). Nilai koefisien beta adalah positif, yang berarti bahwa 

harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Toko Ba’i Buah Kota Kediri. 

Dari hasil penelitian diatas bahwa harga faktor yang tidak terpisah oleh 

kepuasan konsumen Toko Ba’i Buah Kota Kediri, karena besar kecilnya nilai 

signifikan harga akan berpengaruh terhadap meningkat tidaknya kepuasan 

konsumen. 

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian yang 

dilakukan Brian Nur Pratama (2016) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dan Dampaknya 

Terhadap Word Of Mouth (Studi Kasus Warung Spesial Sambal Bintaro 1)”. Dan 

hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa harga berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

Kebijakan harga merupakan satu unsur-unsur kunci dalam memenangkan 

persaingan. Kebijakan harga menentukan keputusan konsumen apakah membeli, 

berapa banyak dan bagaimana cara pembeliannya. Penentuan harga menjadi 

sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu 
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penyebab laku tidaknya suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu 

konsumen pasti memperhitungkan mengenai harga yang ditawarkan apakah 

sesuai dengan kualitas buah dan kulitas pelayanan yang telah diberikan. 

Pada tabel 4.1 dan 4.2 telah memuat daftar nama produk serta harga jual 

di Toko Ba’i Buah, jika dibandingkan dengan kompetitor, harga buah di Toko 

Ba’i Buah relatif murah dengan di dukung kelengkapan produk yang dimiliki 

Toko Ba’i Buah, kompetitor menjual hanya satu macam buah yaitu jeruk serta 

kompetitor lain menjual berbagai macam buah tetapi dengan kuantitas yang lebih 

sedikit dari Toko Ba’i Buah 

Berdasarkan hasil penelitian, harga memiliki pengaruh karena dengan 

harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas buah dan kualitas pelayanan yang 

telah diberikan untuk konsumen, maka konsumen akan merasa puas dan senang 

untuk menikmati berbelanja dan mengkonsumsi pada Toko Ba’i Buah Kota Kediri 

sehingga akan meningkatkan kepuasan bagi konsumen untuk datang kembali. 

E. Pengaruh Kualitas Produk, Kelengkapan Produk, Kualitas Pelayanan 

dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Toko Ba’i Buah Kota 

Kediri 

Dari hasil uji F yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa ada 

pengaruh secara simultan antara kualitas produk, kelengkapan produk, kualitas 

pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Toko Ba’i Buah Kota 

Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan H 0 ditolak dan terima H 1 . Karena F hitung 

lebih besar dari F tabel atau signifikansi F yang lebih kecil dari nilai α=5%.  



104 

 

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aidatus Sa’adah (2018). Dengan judul “Pengaruh Harga, Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Warung 

Makan Istana Lesehan Tulungagung”. 

Dalam menciptakan kepuasan konsumen, maka penting bagi penjual untuk 

mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasa konsumen yaitu: kualitas 

produk, harga, kualitas pelayanan, emosional, biaya dan kemudahan untuk 

mendapatkan produk.  

Dalam penelitian ini menggunakan faktor kualitas produk, kelengkapan 

produk, kualitas pelayanan dan harga yang dapat dilihat secara simultan ada 

pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, kelengkapan produk, kualitas 

pelayanan dan hargat terhadap kepuasan konsumen pada Toko Ba’i Buah Kota 

Kediri. 


