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BAB IV 

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN 

1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Enje Mart merupakan unit usaha pesantren yang berada di bawah naungan 

yayasan pondok Pesantren Nurul Jadid yang pengelelolaannya secara profesional 

yang bertujuan selain pengembangan jaringan usaha maupun pemberdayaan dan 

peningkatan sumber daya insani khususnya terhadap masyarakat dan alumni 

sehingga bisa terjalin sebuah kerja sama untuk membantu pengembangan 

pesantren  

Enje mart dalam pengembangan unit usaha pesantren memiliki acuan 

berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

1992  Tentang  Perkoperasian: 

 Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan 

anggota. 

 (2)  Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. 

 (3)  Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala 

bidang kehidupan ekonomi rakyat.  

 

Berdasarkan Pasal 44 UU no.1992 dinyatakan bahwa: 
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 Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan 

usaha simpan pinjam dari dan untuk : 

    a.     anggota Koperasi yang bersangkutan; 

    b.     Koperasi lain dan/atau anggotanya. 

 (2)  Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu 

atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi. 

 (3)  Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1992  Tentang  Perkoperasian, menyebutkan bahwa; 

 (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan 

Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi 

dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk 

pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 

 (2)  Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, 

dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha 

yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan 

Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan 

perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai 

dengan keputusan Rapat Anggota. 

 (3)  Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam 

Rapat Anggota. 
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Dari acuan undang-undang diatas maka jelas bahwa unit usaha dalam hal 

ini koperasi juga di atur oleh pemerintah yang di adopsi oleh enje mart sebagai 

dasar usaha. 

1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

VISI : 

”Terwujudnya pesantren sebagai lembaga pendidikan, pengkaderan, dakwah, 

dan pemberdayaan masyarakat yang islami dan kompetitif”  

MISI : 

”Menyelenggarakan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dalam berbagai 

bidang menuju masyrakat sejahtera dan mandiri dan mengembangkan 

management pesantren yang efektif, efesien dan terbuka” 

Dengan tujuan di atas maka perlu pengembangan unit usaha pesantren 

salah satunya adalah enje mart yang perlu di kelola secara profesional sehingga 

bisa membantu terhadap pengembangan pesantren ke depan tentunya harus ada 

dukungan dari semua pihak baik santri, alumni, maupun yayasan 

 

1.1.3 Struktur Perusahaan 

   Struktur organisasi merupakan kerangka dasar dari setiap pelaksanaan 

bentuk usaha. Struktur organisasi juga merupakan infrastruktur yang mendasari 

konsep dan implementasi strategi setiap organisasi. Setiap bentuk usaha 

mempunyai struktur organisasi yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya. 

Gambar 4.1 
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Struktur Enje Mart 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profile Company Enje Mart 

Dengan klasifikasi sebagai berikut: 

Pelindung   : Pengasuh PP Nurul Jadid 

Penanggung Jawab  : Yayasan PP Nurul Jadid 

Koordinator   : Firma Tasmara, S.Com 

Bagian-bagian   : 

 Bagian Logistik : Miftahus Surur 

 Bagian Input Data : Afifi Azhari 

 Bagian Kasir  : Taupik Ismail 

 Bagian Shift  : Shohih Zaki 

Penanggung Jawab 

Pelindung 

Koordinator 

Bag. ramuniaga Bag. Kasir Bag. Shift Bag. Input Data Bag. Logistik 
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 Bagian Pramuniaga : Suhartono 

 

1.2.  Gambaran Umum Responden 

1.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Untuk kelompok usia dikelompokkan menjadi 3, yaitu antara usia 12-14 

tahun, 15-17 tahun, antara 18-25 tahun. Adapun jumlah dari masing-masing 

responden dalam kelompok usia tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden konsumen Enje Mart berdasarkan usia 

No Usia Jumlah Persen 

1 12 - 14 th 35 23 % 

2 15 - 17 th 67 45 % 

3 18 - 25 th 48 32 % 

 Total 150 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa konsumen yang paling 

banyak melakukan pembelian di Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo adalah berusia 15-17 th yakni sebesar 45 %. 

 

1.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Adapun pendidikan terahir responden dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 
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Karakteristik responden konsumen Enje Mart berdasarkan pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persen 

1. SMP/MTS 35 23 % 

2. SMA/MA 67 45 % 

3. S1 48 32 % 

 Total 150 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa konsumen yang paling 

banyak melakukan pembelian di Enje Mart adalah konsumen yang mempunyai 

taraf pendidikan SMA/MA yaitu 67 responden atau 45 %, kemudian S1 

sebanyak 48 responden atau 32 %, dan SMP/MTS sebanyak 40 responden atau 

33 %. 

 

 

 

Gambaran Variabel-Variabel yang di Teliti 

4.2.3.1   Variabel Bukti Langsung (X1) 

 

No Opsi Jawaban X1.1 X1.2 X1.3 

Org % Org % Org % 
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1 Sangat Setuju 8 5,2 11 7,3 17 11,3 

2 Setuju 112 74,7 116 77,3 128 84,0 

3 Cukup Setuju 25 16,7 19 12,7 5 3,3 

4 Tidak Setuju 2 1,3 1 0,7 1 0,7 

5 Sangat tidak Setuju 3 2,0 3 2,0 1 0,7 

Sumber: Data primer diolah 

  Berdasarkan pertanyaan (X1.1) Bukti Langsung yang diberikan kepada 

responden sebanyak 150 responden, diketahui menyatakan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 responden atau 5%, setuju yakni sebanyak 112 

responden atau 74%, menjawab cukup setuju yaitu 25 responden atau 16 %, 

kemudian tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,3 %, dan dan sangat tidak 

setuju 3 responden atau 2%.  

Kemudian untuk variabel X1.2 menyatakan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 11 responden atau 7%, setuju yakni sebanyak 116 responden 

atau 77%, menjawab cukup setuju yaitu 19 responden atau 12 %, kemudian tidak 

setuju sebanyak 1 responden atau 0,7 %, dan menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 responden atau 2%. 

 Sedangkan X1.3 yang menyatakan sangat setuju sebanyak 17 responden 

atau 11%, setuju yakni sebanyak 128 responden atau 84%, menjawab cukup 

setuju yaitu 5 responden atau 3%, kemudian tidak setuju sebanyak 1 responden 

atau 0,7%, dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,7%  
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4.2.3.2 Variabel Kehandalan (X2) 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden dalam Variabel Kehandalan 

No Opsi Jawaban X2.1 X2.2 X2.3 

Org % Org % Org % 

1 Sangat Setuju 16 2,0 19 12,7 16 10,7 

2 Setuju 123 82,2 113 75,3 121 80,7 

3 Cukup Setuju 16 10,7 15 10,0 10 6,7 

4 Tidak Setuju 2 1,3 1 0,7 1 0,7 

5 Sangat tidak Setuju 1 0,7 2 1,3 2 1,3 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan pertanyaan (X2.1) kehandalan yang diberikan kepada 

responden sebanyak 150 responden, diketahui menyatakan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 16 responden atau 2%, setuju yakni sebanyak 123 

responden atau 82%, menjawab cukup setuju yaitu 16 responden atau 10 %, 

kemudian tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,3 %, dan sangat tidak setuju 

3 responden atau 2%. 

Kemudian untuk variabel X2.2 menyatakan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 19 responden atau 12%, setuju yakni sebanyak 113 responden 

atau 75%, menjawab cukup setuju yaitu 15 responden atau 10%, kemudian tidak 
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setuju sebanyak 1 responden atau 0,7 %, dan menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 responden atau 1,3%. 

Sedangkan untuk pertanyaan (X2.3) yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 16 responden atau 2%, setuju yakni sebanyak 121 responden atau 80%, 

menjawab cukup setuju yaitu 10 responden atau 6,7 %, kemudian tidak setuju 

sebanyak 1 responden atau 0,7%, dan sangat tidak setuju 2 responden atau 1,3%. 

 

4.2.3.3 Variabel Daya Tanggap (X3) 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden dalam Variabel Daya Tanggap 

No Opsi Jawaban X3.1 X3.2 X3.3 

Org % Org % Org % 

1 Sangat Setuju 16 10,7 23 15,3 13 8,7 

2 Setuju 123 82,2 112 74,7 126 84,0 

3 Cukup Setuju 8 5,3 10 6,7 8 5,3 

4 Tidak Setuju 2 1,3 2 1,3 1 0,7 

5 Sangat tidak Setuju 1 0,7 3 2,0 2 1,3 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan pertanyaan (X3.1) daya tanggap yang diberikan kepada 

responden sebanyak 150 responden, diketahui menyatakan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 16 responden atau 10%, setuju yakni sebanyak 123 
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responden atau 82%, menjawab cukup setuju yaitu 8 responden atau 5%, 

kemudian tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,3 %, dan sangat tidak setuju 

3 responden atau 2%. 

Kemudian untuk variabel X3.2 menyatakan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 13 responden atau 8%, setuju yakni sebanyak 112 responden 

atau 84%, menjawab cukup setuju yaitu 8 responden atau 5%, kemudian tidak 

setuju sebanyak 1 responden atau 0,7%, dan menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 responden atau 1,3%. 

Sedangkan untuk pertanyaan (X3.3) yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 13 responden atau 8%, setuju yakni sebanyak 126 responden atau 84%, 

menjawab cukup setuju yaitu 10 responden atau 5 %, kemudian tidak setuju 

sebanyak 1 responden atau 0,7%, dan sangat tidak setuju 2 responden atau 1,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.4 Variabel Jaminan (X4) 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden dalam Variabel Jaminan 

No Opsi Jawaban X4.1 X4.2 
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Org % Org % 

1 Sangat Setuju 2 1,3 36 24,0 

2 Setuju 137 91,3 100 66,7 

3 Cukup Setuju 6 4,0 10 6,7 

4 Tidak Setuju 2 1,3 1 0,7 

5 Sangat tidak Setuju 3 2,0 3 2,0 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan pertanyaan (X4.1) jaminan yang diberikan kepada responden 

sebanyak 150 responden, diketahui menyatakan yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 2 responden atau 1%, setuju yakni sebanyak 137 responden atau 91%, 

menjawab cukup setuju yaitu 6 responden atau 4%, kemudian tidak setuju 

sebanyak 2 responden atau 1 %, dan sangat tidak setuju 3 responden atau 2%. 

Kemudian untuk variabel X4.2 menyatakan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 36 responden atau 24%, setuju yakni sebanyak 100 responden 

atau 66%, menjawab cukup setuju yaitu 8 responden atau 6%, kemudian tidak 

setuju sebanyak 1 responden atau 0,7%, dan menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 3 responden atau 2%. 

. 

4.2.3.5 Variabel Empati (X5) 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden dalam Variabel Empati 
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No Opsi Jawaban X5.1 X5.2 X5.3 

Org % Org % Org % 

1 Sangat Setuju 2 1,3 8 5,2 16 10,7 

2 Setuju 135 90,0 118 78,7 123 82,2 

3 Cukup Setuju 11 7,3 21 14,0 16 10,7 

4 Tidak Setuju 1 0,7 1 0,7 2 1,3 

5 Sangat tidak Setuju 1 0,7 2 1,3 1 0,7 

Sumber: Data primer diolah 

 Berdasarkan pertanyaan (X5.1) empati yang diberikan kepada 

responden sebanyak 150 responden, diketahui menyatakan yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 2 responden atau 1%, setuju yakni sebanyak 135 

responden atau 90%, menjawab cukup setuju yaitu 11 responden atau 7%, 

kemudian tidak setuju sebanyak 1 responden atau 0,7 %, dan sangat tidak setuju 

1 responden atau 0,7%. 

Kemudian untuk variabel X5.2 menyatakan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 8 responden atau 5%, setuju yakni sebanyak 118 responden atau 

78%, menjawab cukup setuju yaitu 21 responden atau 14%, kemudian tidak 

setuju sebanyak 1 responden atau 0,7%, dan menyatakan sangat tidak setuju 

sebanyak 2 responden atau 1,3%. 

Sedangkan untuk pertanyaan (X5.3) yang menyatakan sangat setuju 

sebanyak 16 responden atau 10%, setuju yakni sebanyak 123 responden atau 
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82%, menjawab cukup setuju yaitu 16 responden atau 10 %, kemudian tidak 

setuju sebanyak 2 responden atau 1,3%, dan sangat tidak setuju 1 responden atau 

0,7%. 

 

4.2.3.6 Variabel Kepuasan Pembelian (Y) 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden dalam Variabel Kepuasan Pembelian 

No Opsi Jawaban Y 

Org % 

1 Sangat Setuju 9 6,0 

2 Setuju 100 66,7 

3 Cukup Setuju 34 22,7 

4 Tidak Setuju 6 4,0 

5 Sangat tidak Setuju 1 0,7 

Sumber: Data primer diolah 

  Berdasarkan pertanyaan pada variabel dependent (kepuasan pembelian) 

yang diberikan kepada responden sebanyak 150 responden, dapat dilihat 

bahwasanya sebagian besar menyatakan setuju yakni sebanyak 100 responden 

atau 67%, menjawab cukup setuju yaitu 36 responden atau 24%, kemudian 

sangat setuju sebanyak 9 responden atau 6%, dan menyatakan tidak setuju 

sebanyak 4 responden atau 3%.  
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1.3.    Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

1.3.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian Validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya 

yang menggunakan kuesioner dalam data pengujian validitas dimaksudkan untuk 

mengetahui keabsahan menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara 

konsep dengan kenyataan empiris. Menurut umar (2003:104), Validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat mengukur apa yang ingin 

diukur. Menurut Singarimbun dan Efendi (1989:132), cara pengukuran validitas 

kontruk yaitu menghitung korelasi serta masing-masing pertanyaan dengan skor 

faktor dengan dengan menggunakan teknik korelasi (r) Product Moment. Kriteria 

pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya pertanyaan yang valid 

atau tidak valid, dapat dilakukan dengan: Apabila koefisien yang diperoleh di 

atas 0,3 maka dapat dinyatakan bahwa instrument yang digunakan valid. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Bukti Langsung 

Variabel Item 

Validitas 

Keterangan 

R Sign 

Bukti Langsung 

(X1) 

X1.1 0,697 0,000 Valid 

X1.2 0,756 0,000 Valid 

X1.3 0,553 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah 
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  Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel bukti langsung (X1) mempunyai nilai korelasi (r) lebih besar dari 0,3. 

Sehingga semua item pertanyaan bukti langsung yang terdapat dalam variabel 

bukti langsung (X1) dapat dinyatakan valid. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Kehandalan 

Variabel Item 

Validitas 

Keterangan 

R Sign 

Kehandalan (X2) 

X2.1 0,677 0,000 Valid 

X2.2 0,615 0,000 Valid 

X2.3 0,622 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel 

kehandalan (X2) mempunyai nilai korelasi (r) lebih besar dari 0,3. Sehingga 

semua item pertanyaan kehandalan yang terdapat dalam variabel kehandalan 

(X2) dapat dinyatakan valid. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Daya Tanggap 

Variabel Item 

Validitas 

Keterangan 

R Sign 

Daya Tanggap 

(X3) 

X3.1 0,596 0,000 Valid 

X3.2 0,789 0,000 Valid 

X3.3 0,644 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk 

variabel daya tanggap (X3) mempunyai nilai korelasi (r) lebih besar dari 0,3. 

Sehingga semua item pertanyaan daya tanggap yang terdapat dalam variabel 

daya tanggap (X3) dapat dinyatakan valid. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Jaminan 

Variabel Item 

Validitas 

Keterangan 

R Sign 

Jaminan (X4) X4.1 0,451 0,000 Valid 
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X4.2 0,860 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

untuk variabel jaminan (X4) mempunyai nilai korelasi (r) lebih besar dari 0,3. 

Sehingga semua item pertanyaan jaminan yang terdapat dalam variabel jaminan 

(X4) dapat dinyatakan valid. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Empati 

Variabel Item 

Validitas 

Keterangan 

R Sign 

Empati (X5) 

X5.1 0,535 0,000 Valid 

X5.2 0,790 0,000 Valid 

X5.3 0,339 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan untuk variabel empati (X5) mempunyai nilai korelasi (r) lebih besar 

dari 0,3. Sehingga semua item pertanyaan empati yang terdapat dalam variabel 

empati (X5) dapat dinyatakan valid. 
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1.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian  reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkatan 

kemantapan atau konsistenitas suatu alat ukur. Reliabilitas memberikan 

kesesuaian antara hasil dengan pengukuran. Suatu instrumen yang realibel 

mengandung arti bahwa instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu 

mengungkap data yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach guna mengetahui 

apakah hasil pengukuran data yang diperoleh memenuhi syarat reliabilitas. 

Instrumen kuesioner dapat dikatakan realibel bila memiliki koefisien alpha 

sebesar 0,6 (Umar, 2003: 125). Pengujian reliabilitas yang dihasilkan melalui 

program SPSS, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Cronbach's Alpha Keterangan 

Bukti Langsung (X1) 0,701 Reliabel 

Kehandalan (X2) 0,635 Reliabel 

Daya Tanggap (X3) 0,681 Reliabel 

Jaminan (X4) 0,713 Reliabel 

Empati (X5) 0,698 Reliabel 

Kepuasan Pembelian (Y) 0,602 Reliabel 

     Sumber: Data primer diolah 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel 

mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat 
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dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah 

reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan kuesioner yang handal.  

 

4.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan 

tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh variabel dimensi-

dimensi kualitas pelayanan secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap 

kepuasan pembelian. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS for Windows versi 19.0. Hasil pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada lampiran dan selanjutnya 

dijelaskan pada Tabel 4.16 berikut ini : 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coeffic

ients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -6.114 .784  -7.801 .000   

bukti langsung .153 .037 .243 4.135 .025 .854 1.171 

Kehandalan .226 .043 .331 5.253 .000 .741 1.349 

daya tanggap .180 .041 .263 4.437 .005 .835 1.197 
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Jaminan .243 .057 .241 4.294 .003 .937 1.067 

Empati .101 .054 .109 1.872 .026 .860 1.163 

a. Dependent Variable: total kepuasan pembelian 

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y= a+b1X1  + b2+X2 + b3+X3 + b4+X4 +b5+X5+e    

Y = -6,114+0,153 X1 + 0,226 X2 + 0,180 X3 + 0,243 X4 + 0,101 X5 

  Tampak pada persamaan tersebut menunjukkan semua angka yang sangat 

signifikan, yaitu pada variable bukti langsung (X1), kehandalan (X2), daya 

tanggap (X3), jaminan (X4), dan empati (X5). Adapun interpretasi dari 

persamaan tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

a. b1 = 0,153 

Nilai konstan dari koefisien  regresi (b1) sebesar 0,153 dengan tanda 

positif, dapat diasumsikan bahwa variabel bukti langsung mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pembelian pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo. Jika X 1 naik 1% maka Y juga akan naik 0,153 

b. b2 = 0,226 

Nilai konstan dari koefisien  regresi (b2) sebesar 0,226 dengan tanda 

positif, dapat diasumsikan bahwa variabel kehandalan mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pembelian pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo. Jika X2 naik 1% maka Y juga akan naik 0,226.  

c.  b3 = 0,180 

Nilai konstan dari koefisien  regresi (b3) sebesar 0,180 dengan tanda 

positif, dapat diasumsikan bahwa variabel daya tanggap mempunyai pengaruh 
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terhadap kepuasan pembelian pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo. Jika X3 naik 1% maka Y juga naik 0,180. 

d. b4 = 0,243 

Nilai konstan dari koefisien  regresi (b4) sebesar 0,243 dengan tanda 

positif, dapat diasumsikan bahwa variabel jaminan mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pembelian pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo. Jika X4 naik 1% maka Y juga naik 0,243 

e. b5 = 0,101 

Nilai konstan dari koefisien  regresi (b5) sebesar 0,101 dengan tanda 

positif, dapat diasumsikan bahwa variabel empati mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pembelian pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo. Jika X5 naik 1% maka Y juga naik 0,101 

 

4.5   Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel kualitas 

pelayanan (bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati) 

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) secara 

signifikan terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pembelian (Y). untuk lebih 

jelasnya mengenai hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini. 

 

 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Regresi Secara bersama-sama 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30.456 5 6.091 39.197 .000
a
 

Residual 22.378 144 .155   

Total 52.833 149    

a. Predictors: (Constant), total empati, total jaminan, total bukti 

langsung, total daya tanggap, total kehandalan 

b. Dependent Variable: total kepuasan pembelian 

Pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikatnya dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik 

menunjukkan nilai F hitung = 39,197 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-

sama bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian. Sehingga 

hipotesis 1 diterima. 

 

4.7  Uji t  

Untuk menguji keberartian model regresi untuk masing-masing variabel 

secara parsial dapat diperoleh dengan menggunakan uji t. Berikut akan 

dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial 

1. Variabel Bukti Langsung  

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel bukti langsung  

menunjukkan nilai t = 4,135 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa variabel 

bukti langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. 
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Arah koefisien regresi positif berarti bahwa bukti langsung memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. Semakin baik bukti 

langsung yang ada akan semakin tinggi pula kepuasan pembelian, sebaliknya 

semakin tidak baik bukti fisik yang ada semakin rendah pula kepuasan 

pembelian. 

2. Variabel Kehandalan 

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel kehandalan menunjukkan 

nilai t = 5,253 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa kehandalan  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. Arah koefisien regresi 

positif berarti bahwa kehandalan memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kepuasan pembelian. Semakin tinggi kehandalan pelayanan yang 

diberikan akan semakin tinggi pula kepuasan pembelian, sebaliknya semakin 

rendah kehandalan pelayanan yang diberikan semakin rendah pula kepuasan 

pembelian. 

3. Variabel Daya Tanggap  

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel daya tanggap 

menunjukkan nilai t = 4,437 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05. 

Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa variabel 

daya tanggap  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. 

Arah koefisien regresi positif berarti bahwa daya tanggap memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. Semakin tinggi daya 

tanggap yang ada akan semakin tinggi pula kepuasan pembelian, sebaliknya 
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semakin rendah daya tanggap yang ada dalam Enje Mart semakin rendah pula 

kepuasan pembelian. 

4. Variabel Jaminan  

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel jaminan  menunjukkan 

nilai t = 4,294 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa jaminan  memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. Arah koefisien regresi 

positif berarti bahwa jaminan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepuasan pembelian. Semakin besar jaminan yang diberikan oleh Enje Mart akan 

semakin tinggi pula kepuasan pembelian, sebaliknya semakin rendah jaminan 

yang diberikan semakin rendah pula kepuasan pembelian. 

5. Variabel Empati  

Hasil pengujian diperoleh nilai t untuk variabel Empati menunjukkan nilai 

t = 1,872 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026 < 0,05. Dengan nilai 

signifikansi di bawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa Empati memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pembelian. Arah koefisien regresi 

positif berarti bahwa empati memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepuasan pembelian. Semakin besar Empati yang diberikan maka akan semakin 

tinggi pula kepuasan pembelian, sebaliknya semakin rendah Empati yang 

diberikan maka semakin rendah pula kepuasan pembelian. Sehingga hipotesis 2 

diterima.  

 

4.8  Koefisien Determinasi 
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Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square 

berikut ini: 

Tabel 4.18 

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .759

a
 

.576 .562 .394 1.725 

a. Predictors: (Constant), total empati, total jaminan, total bukti langsung, total 

daya tanggap, total kehandalan 

b. Dependent Variable: total kepuasan pembelian 

 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

(adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,562. Hal ini berarti 56,2% kepuasan 

pembelian dipengaruhi oleh bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati, sedangkan sisanya yaitu 43,8% kepuasan pembelian dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.9 Pembahasan 



64 
 

Secara umum penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo secara umum 

sudah baik. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya tanggapan kepuasan yang tinggi 

dari responden terhadap kondisi dari masing-masing variabel penelitian. Dari 

hasil tersebut selanjutnya diperoleh bahwa variabel kualitas pelayanan dalam 

kelima dimensinya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pembelian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bukti langsung memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan. Hasil ini memberikan 

bukti empiris bahwa kondisi tata letak dan ruangan yang ditunjukkan dengan 

fasilitas, interior dan sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan akan 

menentukan kepuasan pembelian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kehandalan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian. Hasil ini 

memberikan bukti empiris bahwa kehandalan dari penyedia jasa yang ditunjukkan 

dengan kehandalan dalam bentuk kecepatan pelayanan, kemampuan pegawai, dan 

kehandalan pegawai dalam melayani konsumen akan dipertimbangkan dalam 

membentuk kepuasan pembelian. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel daya tanggap memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian. Hasil ini 

memberikan bukti empiris bahwa daya tanggap dari Enje Mart yang ditunjukkan 

dengan kesediaan staf dalam membantu, kesediaan staf dalam memberikan 
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informasi, respon yang cepat dari karyawan, dan penyelesaian masalah dengan 

cepat akan memberikan pengaruh dalam terbentuknya kepuasan pembelian. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jaminan memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan. Hasil ini memberikan bukti 

empiris bahwa jaminan dari penyedia jasa dan barang akan memberikan 

peningkatan pada kepuasan pembelian. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan 

karyawan dalam melayani konsumen, karyawan yang mempunyai pengetahuan 

luas dan jaminan keamanan yang diberikan akan memberikan kesan yang lebih 

baik pada Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo sehingga 

meningkatkan kepuasan pembelian. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel empati memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pembelian. Hasil ini memberikan 

bukti empiris bahwa adanya perhatian dari Enje Mart Pondok Pesantren Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo dalam bentuk perhatian yang sama, kemampuan 

komunikasi yang baik, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan 

pemahaman setiap kondisi konsumen akan meningkatkan pandangan positif dari 

setiap konsumen terhadap Enje Mart Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo. Hal ini selanjutnya akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. 

Dari hasil penelitian variabel kehandalan merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap kepuasan pembelian hal ini sesuai dengan penelitian suhartono. 

Oleh karena itu Enje Mart harus mengutamakan variabel kehandalan untuk 

mencapai kepuasan konsumen. 

 


