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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

1. Gambaran Objek Penelitian 

a. Profil Al–Barokah Fashion 

Al-Barokah Fashion adalah sebuah usaha di bidang ritel yang 

didirikan sejak tahun 1988. Pada mulanya usaha ini di dirikan oleh bapak 

H. Zamroji, yang berlokasi di pertokoan pasar rakyat Panjerejo,tetapi 

seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya permintaan kebutuhan 

dari pelanggan dan berkembangnya tren  maka Toko Al-Barokah Fashion 

pada tahun 2007 diperbesar dengan mendirikan cabang di sebelah timur 

pertigaan lampu merah Panjerejo No.26 Jln Raya Demuk Kalangan 

Panjerejo Rejotangan Tulungagung, yang di dirikan oleh bapak H. Zamroji 

dan ibu Hj. Umi Hanik.   Al-Barokah Fashion merupakan salah satu toko 

yang menawarkan berbagai macam pakaian mulai dari pakaian muslim 

anak – anak hingga dewasa, selain itu juga menjual berbagai macam 

pakaian, toko ini juga menjual diantarannya, aksesoris wanita / pria, hijab, 

sandal, sepatu, seragam sekolah, ATK sekolah, kitab – kitab kuning, 

perlengkapan sholat, souvenir hajatan, nikahan, haji dll.  
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b. Jam Operasional 

Jam operasional di Toko Al-Barokah Fashion yaitu pukul 08.00 

– 20.00 WIB. Toko Al-Barokah untuk jam kerja karyawannya 

fulltime. 

c. Sumber Daya Manusia. 

Tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting bagi semua 

perusahaan, karena fungsi tenaga kerja merupakan penentu 

keberhasilan perusahaan di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo 

Rejotangan Tulungagung. Saat ini perusahaan mempunyai 6 

karyawan. Toko Al-Barokah Fashion dalam cari calon karyawan tidak 

banyak kriteria, yaitu intinya ada kemauan, jujur, sopan, ramah, 

berpakaian sopan  dan tidak sedang menempuh pendidikan atau 

sedang kuliah yang tujuannya dapat membantu mengurangi 

pengangguran. Pembagian upah karyawan diberikan setiap bulan dan 

upah yang diberikan mengacu pada standart yang disesuaikan UMR, 

upah yang diberikan merupakan upah bersih karena karyawan 

mendapatkan konsumsi makanan 1 kali setiap hari . 

d. Tunjangan  

Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan pemilik 

memberikan beberapa fasilitas anatara lain :  

1) Memberikan fasilitas tempat beribadah. 

2) Memberikan tunjangan pada hari tertentu, misalnya Hari Raya Idul 

Fitri dan memberikan bonus apabila toko tersebut ramai. 
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3) Memberikan makanan dan juga uang jajan. 

e.  Strategi Pemasaran 

Toko Al-Barokah Fasihion strategi pemasaran secara offline dan 

online. Dalam pelayanan produknya secara online bisa  menggunakan  

pemesanan lewat WhastApp/Telpon biasa dengan nomer 

+6285784347403, selain itu dalam pemesanannya juga bisa reques 

sesuai dengan permintaan konsumen. Toko Al–Barokah Fashion  

memiliki strategi dalam menghadapi pesaing dengan selalu menjaga 

kualitas produk dan mengikuti tren. 

2. Profil Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah para konsumen yang 

melakukan pembelian di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan 

Tulungagung, adapun jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 100 

responden dengan metode non probability sampling yaitu dengan 

pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Teknik pengambilan sampelnya 

menggunakan accidental sampling teknik penentuan sampel  berdasarkan 

kebetulan yaitu  pada konsumen yang secara kebetualan bertemu dengan 

peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

3. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini digunakan untuk 

melengkapi penelitian yang dibagi menjadi 5 karakteristik responden yang 
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terdiri dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir dan asal 

kota. Karakteristik respoden disajikan dalam tabel berikut 

Tabel 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dalam diagram tabel 4.1 diatas menunjukkan mayoritas konsumen 

pada Toko Al-Barokah Panjerejo Rejotangan Tulungagung berusia 15 - 

<25 tahun yaitu sebanyak 50%, berusia < 15 tahun 2%, berusia 25 - < 45 

tahun sebanyak 36%  dan > 45 tahun sebanyak 12 %. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa yang banyak berkunjung di Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan Tulungagung berusia 15 - <25 tahun. 
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Tabel 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dalam diagram tabel 4.2 diatas menunjukkan mayoritas konsumen 

di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan Tulungagung berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 71% dan responden yang berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 29%. Jadi dapat disimpulkan yang 

banyak berkunjung di Toko Al-Barokah Panjerejo Rejotangan  yaitu 

perempuan. 

Tabel 4.3 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dari data primer,2019 
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Dalam diagram tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah 

responden sebesar 100 didapatkan hasil rata-rata pekerjaan konsumen di 

Toko Al–Barokah Fashion Panjerejo Rejotanganadalah pelajar / 

mahasiswa 30 %, pegawai swasta sejumlah7%, Ibu Rumah Tangga (IRT) 

sejumlah 37%,  PNS sejumlah 5%, wiraswasta sejumlah 12%, dan lain-

lain sejumlah 9%. Maka dapat diketahui yang mempunyai nilai tertinggi 

adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) . 

Tabel 4.4 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dalam diagram tabel 4.4 diatas menunjukan bahwa jumlah 

respondenpendidikan terakhir di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo 

Rejotangan adalah SD sejumlah 16 %, SMP sejumlah 17 %, SMA 

sejumlah 35 dan Perguruan Tinggi 32 %. Dapat disimpulkan mayoritas 

yang berkunjung di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejoo 

Rejotangantersebut adalah SMA. 
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Tabel 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dalam diagram tabel 4.5 diatas menunjukan bahwa menunjukkan 

mayoritas konsumen di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan 

berasal dari Kota Tulungagung yaitu sebanyak 87% dan berasal dari luar 

Kota Tulungagung sebanyak 13%. Dapat disimpulkan mayoritas yang 

berkunjung di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan tersebut 

berasal dari Kota Tulungagung. 

4. Deskripsi Variabel 

Dari angket yang diberikan kepada responden di Toko Al-Barokah 

Fashion Panjerejo Rejotangan terdiri dari 25 pertanyaan yang dibagi 

menjadi 5 kategori yaitu : 

1. 5 soal digunakan untuk mengetahui pemilihan kualitas pelayanan yang 

ada di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan yang diukur 

darivariabel kualitas pelayanan (X 1 ). 
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2. 5 soal digunakan untuk mengetahui pemilihan harga yang ada di Toko     

Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotanga yang diukur dari variabel 

harga(X 2).  

3. 5 soal digunakan untuk mengetahui pemilihan lokasi yang ada di Toko    

Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotanganyang diukur dari variabel 

lokasi  (X 3).  

4. 5 soal digunakan untuk mengetahui pemilihan word of mouth yang ada 

di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan yang diukur dari 

variabel word of mouth (X4 ).  

5. 5 soal digunakan untuk mengetahui kepuasan pembelian konsumen yang 

ada di Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan yang diukur dari 

variabel kepuasan pembelian konsumen ( Y ). 

Tabel 4.6 

Kualitas Pelayanan (X1) 

NO Bobot Skor Jumlah Persentase (%) 

1. Sangat Setuju 5 32 6,4  % 

2. Setuju 4 302 60,4 % 

3. Cukup Setuju / Netral 3 143 28,6 % 

4. Tidak Setuju 2 23 4,6 % 

5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 % 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 
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Dari tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang 

ditemui dilapangan, peneliti berhasil mendapatkan data responden pada 

variabel kualitas pelayanan yang memilih pendapat sangat setuju 

berjumlah 32 , setuju berjumlah 302, cukup setuju / netral berjumlah 143. 

Tidak setuju berjumlah 23. Dari hasil diatas responden lebih banyak 

memilih jawaban setuju ini berarti responden menganggap bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Toko Al-Barokah Fashion Panjerejo 

Rejotanan sesuai dengan keinginan konsumen baik dari segi pelayanan 

ketanggapan karyawan dalam menyelesaikan keluhan konsumen dan 

pelayanan menangani kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Tabel 4.7 

Harga (X2) 

NO Bobot Skor Jumlah Persentase (%) 

1. Sangat Setuju 5 90 18 % 

2. Setuju 4 317 63,4 % 

3. Cukup Setuju / Netral 3 91 18,2 % 

4. Tidak Setuju 2 2 0,4 % 

5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 % 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang 

ditemui dilapangan, peneliti berhasil mendapatkan data responden pada 

variabel harga yang memilih pendapat sangat setuju berjumlah 90, setuju 

berjumlah 317, cukup setuju / netral berjumlah 91, tidak setuju 2. Dari 

hasil diatas responden lebih banyak memilih jawaban setuju ini berarti 

responden menganggap bahwa harga dikeluarkan oleh Toko Al-Barokah 
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Fashion Panjerejo Rejotangan sesuai dengan kualitas fashion yang di jual 

dan di inginkan konsumen. 

Tabel 4.8 

Lokasi (X3) 

NO Bobot Skor Jumlah Persentase (%) 

1. Sangat Setuju 5 103 20,6 % 

2. Setuju 4 313 62,6 % 

3. Cukup Setuju / Netral 3 76 15,2 % 

4. Tidak Setuju 2 8 1,6 % 

5. Sangat Tidak Setuju 1 0 0 % 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dari tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang 

ditemui dilapangan, peneliti berhasil mendapatkan data responden pada 

variabel lokasi yang memilih pendapat sangat setuju berjumlah103, setuju 

berjumlah 313, cukup setuju / netral berjumlah 76, tidak setuju 8. Dari 

hasil diatas responden lebih banyak memilih jawaban setuju ini berarti 

responden menganggap bahwa lokasi di tempati oleh Toko Al-Barokah 

Fashion Panjerejo Rejotangan sesuai dengan yang  di inginkan konsumen 

dan mudah terjangkau. 
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Tabel 4.9 

Word Of Mouth (X4) 

NO Bobot Skor Jumlah Persentase (%) 

1. Sangat Setuju 5 77 15,4 % 

2. Setuju 4 284 56,8 % 

3. Cukup Setuju / Netral 3 120 24 % 

4. Tidak Setuju 2 17 3,4 % 

5. Sangat Tidak Setuju 1 2 0,4 % 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 

Dari tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden yang 

ditemui dilapangan, peneliti berhasil mendapatkan data responden pada 

variabel word o mouth yang memilih pendapat sangat setuju berjumlah 77, 

setuju berjumlah 284 , cukup setuju / netral berjumlah 120, tidak setuju 

17, dan sangat tidak setuju 2. Dari hasil diatas responden lebih banyak 

memilih jawaban setuju ini berarti responden menganggap bahwa word of 

mouth tentangToko Al–Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan sesuai 

dengan yang di inginkan konsumen dan sangat cepat mempengaruhi 

konsumen lainya. 

Tabel 4.10 

Kepuasan Pembelian Konsumen (Y) 

NO Bobot Skor Jumlah Persentase (%) 

1. Sangat Setuju 5 67 13,4 % 

2. Setuju 4 308 61,6 % 

3. Cukup Setuju / Netral 3 113 22,6 % 

4. Tidak Setuju 2 9 1,8 % 

5. Sangat Tidak Setuju 1 3 0,6 % 

Sumber : Diolah dari data primer, 2019 
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Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa dari 100 responden 

yang ditemui dilapangan, peneliti berhasil mendapatkan data responden 

pada variabel kepuasan pembelian konsumen yang memilih pendapat 

sangat setuju berjumlah 67, setuju berjumlah 308, cukup setuju / netral 

berjumlah 113, tidak setuju 9, sangat tidak setuju 3. Dari hasil  diatas 

responden lebih banyak memilih jawaban setuju ini berarti responden 

merasa puas dengan kualitas pelayanan, harga, lokasi dan word of 

mouthyang diberikan oleh Al-Barokah Fashion Panjerejo Rejotangan 

sudah sesuai dengan keinginan konsumen. 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya butir 

instrumen. Dalam penelitian ini, validitas dari indikator dianalisis 

menggunakan df (degree of freedom) dengan rumus df = n-2, dimana n = 

jumlah sampel. Jadi df yang digunakan adalah 100 - 2 = 98 dengan alpha 

sebesar 5%, maka hasil nilai r tabel sebesar 0,196. Jika rhitung lebih besar 

dari rtabel dan nilai r positif, maka butir pertanyaan dikatakan valid. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

No item r hitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,641 0,196 Valid 

X1.2 0,689 0,196 Valid 

X1.3 0,755 0,196 Valid 

X1.4 0,709 0,196 Valid 

X1.5 0,701 0,196 Valid 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 
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Berdasarkan pengujian pada tabel validitas 4.11 diatas, diketahui 

bahwa rhitung lebih besar dari rtabel . Oleh karena itu bisa disimpulkan 

bahwa semua indikator dari kualitas produk yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Harga 

No item r hitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,783 0,196 Valid 

X2.2 0,765 0,196 Valid 

X2.3 0,768 0,196 Valid 

X2.4 0,765 0,196 Valid 

X2.5 0,689 0,196 Valid 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Berdasarkan pengujian pada tabel validitas 4.12 diatas, diketahui 

bahwa rhitung lebih besar dari rtabel . Oleh karena itu bisa disimpulkan 

bahwa semua indikator dari kualitas produk yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Lokasi 

No item r hitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,676 0,196 Valid 

X2.2 0,781 0,196 Valid 

X2.3 0,762 0,196 Valid 

X2.4 0,646 0,196 Valid 

X2.5 0,562 0,196 Valid 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 
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Berdasarkan pengujian pada tabel validitas 4.13 diatas, diketahui 

bahwa rhitung lebih besar dari rtabel . Oleh karena itu bisa disimpulkan 

bahwa semua indikator dari kualitas produk yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Validitas Word Of Mouth 

No item r hitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,754 0,196 Valid 

X2.2 0,740 0,196 Valid 

X2.3 0,740 0,196 Valid 

X2.4 0,684 0,196 Valid 

X2.5 0,715 0,196 Valid 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Berdasarkan pengujian pada tabel validitas 4.14 diatas, diketahui 

bahwa rhitung lebih besar dari rtabel . Oleh karena itu bisa disimpulkan 

bahwa semua indikator dari kualitas produk yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Validitas Kepuasan Pembelian Konsumen 

No item r hitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,765 0,196 Valid 

X2.2 0,701 0,196 Valid 

X2.3 0,777 0,196 Valid 

X2.4 0,631 0,196 Valid 

X2.5 0,723 0,196 Valid 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 
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Berdasarkan pengujian pada tabel validitas 4.15 diatas, diketahui 

bahwa rhitung lebih besar dari rtabel . Oleh karena itu bisa disimpulkan 

bahwa semua indikator dari kualitas produk yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka indek pengukuran yang 

menunjukkan hasil konsistensi suatu alat dalam mengukur gejala yang 

sama dengan alat yang sama.Untuk menghitung reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan koefisien Croanbach Alpha. 

Jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang 

sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasikan sebagai 

berikut : 

a. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20, berarti kurang reliable  

b. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40, berarti agak reliable  

c. Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60, berarti cukup reliable  

d. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80, berarti reliable  

e. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00, berarti sangat reliable 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

Kualitas Pelayanan (X1) 
0,777  Reliable  

Harga (X2) 
 0,809 Reliable  

Lokasi (X3) 
 0,716  Reliable 

Word Of Mouth (X4) 
 0,762  Reliable 

Kepuasan Pembelian 

Konsumen (y)  0,768  Reliable 

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Berdasarkan pengujian pada table 4.16 uji reliabilitas diatas dapat 

diketahui bahwa, nilai dari Cronbach’s Alpha variabel kualitas  

pelayanan lebih besar dari 0,61 yaitu 0,777 > 0,61, berarti variabel 

kualitas pelayanan reliabel. Nilai Cronbach’s Alpha variabel harga lebih 

besar dari 0,61 yaitu 0,809 > 0,61, berarti variabel harga reliabel. Nilai 

Cronbach’s Alpha variabel lokasi lebih besar dari 0,61 yaitu 0,716 > 

0,61, berarti variabel lokasi reliabel. Nilai Cronbach’s Alpha variabel 

word of mouth lebih besar dari 0,61 yaitu 0,762 > 0,61, maka variabel 

lokasi reliabel. Nilai Cronbach’s Alpha variabel kepuasan pembelian 

konsumen lebih besar dari 0,61 yaitu 0,768 >0,61 maka variabel 

kepuasan pembelian konsumen dinyatakan reliabel.  
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3. Uji Asumsi Klasik (Uji Pra Regresi) 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mndeteksi apakah 

data berdistribusi normal ataupun tidak, sehingga dapat diketahui data 

dapat dipakai dalam statistik parametric. Untuk mengetahui uji data 

tersebut, maka dilakukan dengan pengujian pendekatan Kalmogorov – 

Smirnov. 

 

Tabel 4.17 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.02808715 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .060 

Negative -.053 

Kolmogorov-Smirnov Z .596 

Asymp. Sig. (2-tailed) .869 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 16.0 

 

Berdasarkan table 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai                 

Sig. (2-tailed) variabel sebesar 0,869 yang artinya Sig. (2 – tailer) lebih 
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besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam 

penelitian ini terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah uji yang muncul untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen).Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas maka, jika 

nilai Variance inflation factor (VIP) tidak lebih dari 10, maka model 

terbebas dari multikolinieritas. Berikut adalah hasil dari uji 

multikolinieritas : 

Tabel 4.18 

Uji Multikolinieritas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KUALITAS PELAYANAN (X1) .884 1.131 

HARGA (X2) .839 1.191 

LOKASI (X3) .841 1.190 

WORD OF MOUTH (X4) .855 1.169 

a. Dependent Variable: KEPUASAN PEMBELIAN KONSUMEN (Y) 

Sumber : Data Primer, diolah oleh SPSS 16.0 

 

Berdasaran table 4.18 diatas untuk mendeteksi terjadinya 

multikolinieritas dilakukan dengan melihat pada nilai Variance 

Inflation Factor (VIP), apakah nilai lebih besar dari 10, maka model 
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terbebas dari multikolinieritas. Dari data diatas diketahui nilai untuk 

kualitas pelayanan 1,131, harga 1,191, lokasi 1,190, dan word of mouth 

1,169. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel terbebas 

dari multikolinieritas, karena nilai VIF untuk setiap variabel kurang dari 

10.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas merupakan uji dimana cara memprediksi ada 

tidaknya heterokkeastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola 

gambar Scatterplot, dengan syarat jika : 1). Titik – titik data menyebar 

di atas dan di bawah atau sekitar angka 0,  2). Titik-titik data tidak 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja,  3). Penyebaran titik –titik 

data tidak boleh membentuk pola gelombang melebar kemudian 

menyempit dan melebar kembali. 

Tabel 4.19 

Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS16.0 
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Dari table 4.19 Scatterplot diatas menunjukan bahwa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak adaya bentuk sebuah pola. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi 

heteroskedastisitas.  

Untuk memperkuat tidak terjadinya heteroskedastisitas pada table 

scatterplot, maka perlu adanya uji glejser. Uji ini dilakukan untuk 

meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolute residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolute residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.20 

Uji Glejser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .668 1.597  .418 .677 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 
-.029 .063 -.049 -.454 .651 

Harga (X2) .023 .065 .040 .355 .723 

Lokasi (X3) .046 .055 .093 .837 .405 

Word Of Mouth (X4) .001 .055 .002 .016 .987 

a. Dependent Variable: RES2     
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Dari table 4.20 diatas menunjukkan bahwa nilai sig. variabel 

kualitas pelayanan 0,651 > 0,05, variabel harga 0,723 > 0,05, variabel 

lokasi 0,405 > 0,05, dan word of mouth 0,987 > 0,05. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas, karena nilai sig. variabel kualitas pelayanan, harga, 

lokasi dan word of mouth lebih dari 0,05. 

4.Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.919 2.525  2.345 .021 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 
.286 .095 .267 3.013 .003 

Harga (X2) .316 .096 .295 3.287 .001 

Lokasi (X3) -.204 .101 -.181 -2.009 .047 

Word Of Mouth 

(X4) 
.308 .081 .338 3.796 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pembelian Konsumen (Y)   

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada table 4.21 

diatas. Diperoleh persamaan sebagai berikut : 
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Y1 = 5,919+ 0,286 X 1 + 0,316 X2 - 0,204 X 3 + 0, 308 X 4 + e 

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Kontanta sebesar 5,919 menunjukkan bahwa pengaruh positif 

variabel independen ( kualitas pelayanan, harga, lokasi dan 

word of mouth). Bila variabel indepenen naik atau 

berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel kepuasan 

pembelian konsumen akan naik atau terpenuhi 

b. Ketika variabel X1 (Kualitas Pelayanan) mengalami 

peningatan satu satuan maka meningkatkan nilai kepuasan 

pembelian konsumen sebesar 0,286. Bernilai positif (+) pada 

angka 0,286 berarti bahwa variabel kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pembelian konsumen memiliki hubungan 

yang positif. 

c. Ketika variabel X2 (Harga) mengalami peningatan satu satuan 

maka meningkatkan nilai kepuasan pembelian konsumen 

sebesar 0,316. Bernilai positif (+) pada angka 0,316 berarti 

bahwa variabel kualitas harga terhadap kepuasan pembelian 

konsumen memiliki hubungan yang positif. 

d. Ketika variabel X3 (Lokasi) mengalami peningkatan satu 

satuan maka menurunkan nilai kepuasan pembelian  

konsumen sebesar -0,204. Berilai (-) pada angka – 0,204 
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berarti bahwa variabel kualitas lokasi terhadap kepuasan 

pembelian konsumen memiliki hubungan yang negatif. 

e. Ketika variabel X4 (Word Of Mouth) mengalami peningatan 

satu satuan maka meningkatkan nilai kepuasan pembelian 

konsumen sebesar 0,308. Bernilai positif (+) pada angka 0,308 

berarti bahwa variabel kualitas harga terhadap kepuasan 

pembelian konsumen memiliki hubungan yang positif. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji - t 

Uji – t digunakan untuk mengetahui signifikasi hubungan antara 

variabel X dan Y, apakah keduannya benar ada berpengaruh 

terhadap variabel dependen secara parsial atau tidak. Untuk melihat 

koefisien variabel bebas dapat menggunakan unstandardized 

coefficient ataupun standardized coefficient yaitu dengan melihat 

signifikasi masing –masing variabel. Tingkat kesalahan signifikasi 

α = 5 %. 

H0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji – t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.919 2.525  2.345 .021 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 
.286 .095 .267 3.013 .003 

Harga (X2) .316 .096 .295 3.287 .001 

Lokasi (X3) -.204 .101 -.181 -2.009 .047 

Word Of Mouth (X4) .308 .081 .338 3.796 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Pembelian Konsumen (Y)   

Sumber :Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Berdasarkan hasil uji - t pada tabel 4.22 menunjukkan hasil uji - 

t sebagai berikut dengan signifikansi 0,05 dan sementara nilai ttabel 

sebesar 1,985 (dari perhitungan tingkat kepercayaan dibagi 2: jumlah 

responden dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1 = 0,05/2 : n-k-1 

= 0,05/2 : 100-4-1 = 0,025 : 95).  

1) Pengaruh kualitas pelayanan (X1) terhadap kepuasan pembelian 

konsumen  (Y)  

H 0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas  

pelayanan terhadap kepuasan pembelian konsumen pada Toko 

Al-Barokah Panjerejo Rejotangan. 
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H 1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan. 

Berdasarkan analisis regresi secara parsial didapatkan nilai 

thitung> ttabel yaitu 3,013> 1,985 dan sig. 0,003 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan terima H1. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanann terhadap 

kepuasan  pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah Panjerejo 

Rejotangan. 

2) Pengaruh harga (X2) terhadap kepuasan pembelian konsumen  (Y)  

H 0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara  harga terhadap 

kepuasan konsumen pada Toko Al-Barokah Panjerejo 

Rejotangan. 

H1= Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap 

kepuasan konsumen pada Toko Al-Barokah Panjerejo 

Rejotangan. 

Berdasarkan analisis regresi secara parsial didapatkan nilai 

thitung> ttabel yaitu 3,287 > 1,985 dan sig 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan terima H1. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara harga terhadap kepuasan pembelian 

konsumen pada Toko Al-Barokah Panjerejo Rejotangan.  

 

 



 
 

61 
 

3) Pengaruh lokasi (X3) terhadap kepuasan pembelian konsumen  (Y)  

H 0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi terhadap 

kepuasan pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan. 

H1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi  terhadap 

kepuasan pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan.  

Berdasarkan analisis regresi secara parsial didapatkan nilai 

thitung> ttabel yaitu – 2,009 > 1,985 dan sig 0,047 < 0,05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 

X3 memiliki kontribusi dengan Y. Nilai t yang negative menunjukan 

hubungan yang berlawanan arah dengan Y ada pengaruh negative 

terhadap kepuasan pembelian konsume. Jadi, ada pengaruh yang 

signifikan antara lokasiterhadap kepuasan  pembelian konsumen, 

tetapi ada pengaruh negative terhadap kepuasan pmbelian konsumen 

pada Toko Al-Barokah Panjerejo Rejotangan.  

4) Pengaruh Word Of Mouth (X4) terhadap kepuasan pembelian   

konsumen  (Y)  

H 0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara word of mouth 

terhadap kepuasan pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan. 
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H 1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara word of mouth 

terhadap  kepuasan pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan. 

Berdasarkan analisis regresi secara parsial didapatkan nilai thitung> 

ttabel yaitu 3,796 > 1,985 dan sig 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan 

terima H1. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara word of mouth terhadap kepuasan pembelian 

konsumen pada Toko Al-Barokah Panjerejo Rejotangan.  

Dari hasil uji- t di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen (kualitas pelayanan, harga, lokasi dan word of mouth) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(kepuasan pembelian  konsumen) tetapi tanda (-) pada lokasi 

menunjukan hubungan yang berlawanan arah dengan Y ada pengaruh 

negative terhadap kepuasan pembelian konsume tidak ada pengaruh 

parsial signifikan terhadap kepuasan pembelian konsumen. 

b. Uji – f 

Uji- f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara 

stimultan (bersama–sama ) terhadap variabel Y. Dengan kriteria 

pengambilan:  

H0 = Secara stimultan tidak terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H1 = Secara stimultan ada pengaruh yang positif dan signifika dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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H0 diterima H1 ditolak, apabila F hitung< Ftable, pada taraf signifikansi 

α = 5 % 

H0 ditolak H1 diterima, apabila F hitung> Ftable, pada taraf signifikansi 

α = 5 % 

Tabel 4.23 

Hasil Uji – f 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 213.676 4 53.419 12.976 .000a 

Residual 391.084 95 4.117 
  

Total 604.760 99    

a. Predictors: (Constant), Word Of Mouth (X4), Lokasi (X3), Kualitas Pelayanan 

(X1), Harga (X2) 

b. Dependent Variable: Kepuasan Pembelian Konsumen(Y)   

Sumber: Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Dari table 4.23 diatas didapatkkkan nilai F hitungsebesar 12,976 dan 

signifikasi F sebesar 0,000 yang lebih kecil dai 0,05 (taraf signifikasi). 

Sementara F tabel diperoleh dari perhitungan df1=k (k adalah jumlah 

variabel bebas) = 4 (berarti kolom ke 4) dan df2 = n – k = 100 – 4 – 1 = 

95 (berarti baris ke 95). Sehingga diperoleh F table sebesar 2,47. Ini 

berarti bahwa F hitung sebesar 12,976 yang lebih besar dari   F table sebesar 

2,47. 
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Sehingga berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkkan bahwa 

H0 ditolak  dan H1 diterima. Karena F hitung lebih besar dari F table atau 

signifikansi F lebih kecil dari nilai α atau ada pengarh secara stimultan 

antara variabel kualitas pelayanan, harga, lokasi dan word f mouth 

terhadap kepuasan pembelian konsumen pada Toko Al-Barokah 

Panjerejo Rejotangan Tulungagung. 

6. Analisis Koefisien Determinasi R2 

Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi 

variable Independen terhadap variable dependen dengan menilai nilai 

Adjuste R Square dari data table Model Summary. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Sumber : Data primer, diolah oleh SPSS 16.0 

Berdasarkan data table 4.24 diatas, dapat diketahui bahwa R 

Square atau koefisien determinasi sebesar 0,862 atau sama dengan 86,2 

% dan nilai Adjusred R square sebesar 0,856 atau 85,6 %, artinya jumlah 

kepuasan pembelian konsumen dapat dijelaskan oleh variabel kualitas 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .928a .862 .856 .172 

a. Predictors: (Constant), Word Of Mouth (X4), Lokasi (X3), Kualitas Pelayanan 

(X1), Harga (X2) 

b. Dependent variable : Kepuasan Pembelian Konsumen (Y) 
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pelayanan, harga,lokasi dan word of mouth sebesar 85,6 %, sedangkan 

14,4 % dipengaruhi faktor – faktor lain.  

 


