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ABSTRAK 
 

ASRAWAN, 2022. Pengaruh Harga, Lokasi Terhadap Kepuasan 
Konsumen dan Niat Beralih (Switching Intention) dari pasar Tradisional kepasar 
Modern di Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh Buyung Romadhoni dan Andi 
Mappatompo.  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tingkat persaingan dunia usaha di 
Indonesia sangatlah ketat, karena setiap pengusaha senantiasa berusaha untuk 
dapat meningkatkan pangsa pasar dan meraih konsumen baru. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah, harga, lokasi dan variable 
intervening adalah, kepuasan konsumen, sedangkan varibel terikat adalah, niat 
beralih (switching intention). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis Pengaruh Harga dan Lokasi Melalui Kepuasan Konsumen Terhadap 
Switching Intention. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan angket sebagai sumber pengumpulan data. Penelitian ini 
menggunakan 130 orang responden dengan menggunakan teknik Analisis Jalur 
(Path Analysis). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Harga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepuasan Konsumen, 2) Lokasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepuasan Konsumen, 3) Harga berpengaruh negatif signifikan 
terhadap Switching intention, 4) Lokasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 
Switching intention, 5) Kepuasan konsumen berpengaruh negatif signifikan 
terhadap switching intention, 6) harga berpengaruh negatif signifikan terhadap 
switching intention melalui kepuasan konsumen, dan 7) Lokasi berpengaruh 
negatif signifikan terhadap switching intention melalui kepuasan konsumen.  

Kata Kunci: Harga, Lokasi, Kepuasan Konsumen dan Switching Intention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemasaran pada dasarnya merupakan aktivitas, sekumpulan institusi, 

dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan 

bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi konsumen, klien, mitra, dan 

masyarakat luas. (Alden, J.R, 1954). Pemasaran tidak hanya lebih luas 

daripada menjual tetapi juga mencakup orientasi pasar seluruh perusahaan 

terhadap kepuasan konsumen di lingkungan yang kompetitif. Dengan kata 

lain, strategi pemasaran membutuhkan perhatian yang cermat bagi konsumen 

dan pesaing. (Masaaki Kotabe, 2011).  

Perusahaan umumnya mengembangkan strategi pemasaran yang 

berbeda tergantung pada tingkat pengalaman dan sifat operasi di pasar 

internasional. Perusahaan cenderung berkembang seiring waktu, 

mengumpulkan pengalaman dan pembelajaran bisnis internasional 

keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kompleksitas manufaktur dan 

pemasaran di seluruh dunia. (Balaji S. Chakravarthy and Howard V. 

Perlmutter,1985, Susan P. Douglas and C. Samuel Craig, 1989). Akibatnya, 

banyak peneliti telah mengadopsi sebuah Perspektif evolusi internasionalisasi 

perusahaan sama seperti evolusi spesies dari waktu ke waktu. Baru-baru ini, 

meningkatnya pergerakan pengusaha yang terampil secara teknis melalui 

imigrasi dan emigrasi serta peningkatan komunikasi dan usaha modal, laju 

internasionalisasi juga dipercepat. Akibatnya, semakin banyak perusahaan 

wirausaha (khususnya perusahaan teknologi tinggi) yang memiliki global visi 

dan dari awal mereka terlibat dalam penjualan ekspor dan bahkan FDI serta 
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aliansi internasional pada tahap awal pengembangan. Perusahaan ini sering 

disebut “Lahir Perusahaan global (Gary Amstrong 2004) 

Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangatlah ketat, karena 

setiap pengusaha senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa 

pasar dan meraih konsumen baru. Pengusaha harus dapat menentukan 

strategi pemasaraan yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan 

memenangi persaingan, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat 

tercapai. Pada dasarya semakin banyak pesaing maka semakin banyak pula 

pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan 

harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan tersebut adalah 

konsumen menjadi lebih cermat dan pintar menghadapi setiap produk yang 

diluncurkan. 

Persaingan yang semakin ketat dimana semakin banyak produsen 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menyebabkan setiap pengusaha harus menempatkan orientasi pada 

kepuasan konsumen sebagai tujuan utama (Tjiptono, 2000:24). Semakin 

banyajnya produsen yang menawarkan produk dan jasa, maka konsumen 

memiliki pilihan yang semakin banyak untuk menentukan jadi tidaknya 

pembelian. 

Industri retail merupakan industri kedua terbesar di Indonesia yang 

mampu menyerap tenaga kerja setelah industri pertanian. Dalam industri 

manapun pasti akan ditemukan perdaingan didalamnya, tidak terkecuali 

industri retail di Indonesia (Maushufi, 2009). Persaingan industri retail 

membelah industri ini menjadi dua blok besar, yang pertama blok retail 

tradisional yang secara langsung diwakili oleh pedagang pasar tradisional 
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serta warung-warung kecil dipinggir jalan dan yang kedua adalah blok retail 

modern yang diwakili oleh Indomaret, Alfamar, ADA, Matahari, Carefour dan 

lain sebagainya. 

Pasar tradisional merupakan sebuah tempat yang terbuka dimana 

terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. 

Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun 

pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual 

dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan sektor 

perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. 

Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional 

tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif 

pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia (Masitoh, 2013). 

Menurut Wicaksono dkk. (2011) pasar tradisional merupakan tempat 

bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi 

penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios 

atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu 

pengelola pasar. Pasar tradisional cenderung menjual barang-barang lokal 

dan kurang ditemui barang impor, karena barang yang dijual dalam pasar 

tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual 

pun kualitasnya relatif sama dengan pasar modern. 

Niat beralih (Switching Intention)  merupakan proses yang setia pada 

satu layanan dan akhirnya beralih ke layanan lain, karena ketidakpuasan atau 

masalah lain. Bahkan jika konsumen setia kepada merek tertentu, jika merek 

tidak memenuhi kebutuhannya, konsumen beralih ke merek pesaing. 

Konsumen yang puas dan cenderung loyal terhadap suatu merek mempunyai 
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kecenderungan lebih rendah untuk berpindah (Wijayanti, 2008). Beberapa 

penelitian terdahulu yang meneliti tengtang niat beralih dengan variabel 

kepuasan ( addis Al Hazmi et all 2013, Candra yani dkk 2014 dan Bansal et 

all 2005). 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138) bahwa kepuasan konsumen 

merupakan sebuah ungkapan perasaan yang dirasakan seseorang baik 

senang ataupun kekecewaan setelah membandingkan kinerja suatu produk 

atau pelayanan dengan harapan sebelumnya dari pelayanan tersebut. 

Peneliti terdahulu tentang kepuasan konsumen terhadap Niat beralih 

(Switching Intention) yang dilakukan oleh oleh (Addis Al Hazmi et all 2013) 

Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat konsumen untuk 

beralih pada PT. Pegadaian (Persero) di Surabaya dan pengaruhnya positif. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Ni Wayan Candra Yani, dkk. 2014) 

kontraversi dengan peneliti sebelumnya dengan Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kepuasan berpengaruh negatif terhadap switching intention. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan temuan dari Bansal et al. (2005) 

mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen berpengaruh negatif pada 

switching intention. Secara tidak langsung, ketika konsumen tidak puas, maka 

konsumen akan cenderung berpindah. 

Kotler dan Armstrong (2001) mengemukakan bahwa harga merupakan 

adalah sebagai jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. 

Menurut Tjiptono (2004) menyatakan bahwa harga merupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang atau jasa lainnya) yang 

ditukarkan agar memperoleh hak atas penggunaan suatu barang. Harga 

merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak perusahaan 
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bangkrut karena mematok harga yang tidak cocok di pasar. Harga yang 

ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen 

dapat membeli barang tersebut, sedangkan bagi konsumen harga merupakan 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian karena harga 

suatu produk memengaruhi persepsi konsumen mengenai produk tersebut. 

Hasil penelitian Ratlan Pardede et all. (2017) Kepuasan konsumen 

dipengaruhi secara signifikan dan positip oleh persepsi harga. artinya 

kepuasan konsumen akan meningkat apabila persepsi harga ditingkatkan. 

Selanjutnya hasil penelitian Maivi Herdalena (2019) Niat beralih dipengaruhi 

secara signifikan dan positif oleh persepsi harga pada bank muamalat banda 

Aceh. Hal ini menunjukkan, jika persepsi terhadap harga kurang baik maka 

switching intention nasabah pada Bank Muamalat di Banda Aceh akan 

meningkat. Hal ini disebabkan karena perspsi harga merupakan faktor yang 

mempengaruhi nasabah melakukan switching intention. 

Lokasi atau tempat merupakan kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi konsumen sasaran (Kotler & Armstrong, 2008). Kotler & 

Keller (2009) menyatakan bahwa lokasi merupakan setiap lapisan perantara 

pemasaran yang akan melaksanakan semacam tugas dalam membawa 

produk dan kepemilikan lebih dekat kepada pembeli akhir. Hasil penelitian 

Jefry F.T. Bailia (2014) menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa 

pemilihan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau merupakan faktor 

penentu terhadap kepuasan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diurai maka penelitian ini 

menyelesaikan masalah bagaimana pengaruh persepsi harga, lokasi 
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terhadap kepusan konsumen dan niat berslih (Switching Intention) di pasar 

modern kabupaten Bulukumba. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uriain latar belakang di atas, maka penulis menentukan 

rumusan masalah penelitian, guna memberikan titik focus dan batasan atas 

variable terkait, yang disajikan sebagai berikut:  

1. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

pada pasar di kabupaten bulukumba? 

2. Apakah lokasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada pasar 

di kabupaten bulukumba? 

3. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap Switching intention 

pada pasar di kabupaten bulukumba? 

4. Apakah lokasi berpengaruh terhadap Switching intention pada pasar 

di kabupaten bulukumba? 

5. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap switching 

intention pada pasar di kabupaten bulukumba? 

6. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap switching intention 

melalui kepuasan konsumen pada pasar di kabupaten bulukumba? 

7. Apakah lokasi berpengaruh terhadap switching intention melalui 

kepuasan konsumen pada pasar di kabupaten bulukumba? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh harga terhadap kepuasan 

konsumen pada pasar di kabupaten bulukumba 
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2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh lokasi terhadap kepuasan 

konsumen pada pasar di kabupaten bulukumba 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh persepsi harga terhadap 

Switching intention pada pasar di kabupaten bulukumba 

4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh lokasi terhadap Switching 

intention pada pasar di kabupaten bulukumba 

5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepuasan konsumen 

berpengaruh terhadap switching intention pada pasar di kabupaten 

bulukumba 

6. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh persepsi harga terhadap 

switching intention melalui kepuasan konsumen pada pasar di 

kabupaten bulukumba 

7. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh lokasi terhadap switching 

intention melalui kepuasan konsumen pada pasar di kabupaten 

bulukumba 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang dapat dirumuskan dari pelaksanaan penelitian ini 

terdiri dari dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang manajemen 

pemasaran pada khususnya. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam praktek bidang manajemen. Selain itu juga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

mahasiswa dalam pembuatan penelitian atau kegiatan yang lain. 

b. Bagi Pengusaha 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengusaha terutama dalam bidang pemasaran. 

c. Bagi Pihak Akademik 

Sebagai sumbangan pemikiran yang membantu dalam mempelajari 

praktek-praktek dalam bidang pemasaran lebih jauh, khususnya 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Manajemen Pemasaran 

Pemasaran menurut Kotler & Amstrong dalam bukunya Prinsip-

prinsip Manajemen (2008:6) pemasaran adalah proses yang dilakukan 

oleh setiap perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan 

membangun hubungan yang kuat dengan konsumen itu sendiri dan 

mendapatkan nilai dari konsumen sebagai balasannya. Dari definisi di atas 

bahwa pemasaran dapat membangun nilai konsumen dan mempererat 

hubungan konsumen dengan perusahaan sehingga perusahaan bukan 

hanya mendapatkan konsumen yang setia, tetapi juga dapat mencapai 

tujuan. 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan 

pemasaran. Menurut Kotler dan Amstrong yang diterjemahkan oleh Prof. 

Dr. H. Buchari Alma (2006:130), pemasaran adalah analisis, perencanaan, 

implementasi, dan pengendalian dari program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan 

perusahaan. sedangkan manajemen adalah proses perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan 

pengawasan (controling). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan manajemen 

pemasaran berkaitan dengan kegiatan menganalisis, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi program perusahaan dalam mencapai 
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tujuan. Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Dalam dunia 

persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut agar tetap bertahan 

hidup dan berkembang. Oleh karena itu seorang pemasar dituntut untuk 

memahami permasalahan pokok dibidang nya dan menyusun strategi agar 

dapat mencapai tujuan perusahaan.  

Menurut Daryanto (2011:1) mengemukakan bahwa: Pemasaran 

adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. 

Sedangkan According to the American Marketing Association (Malau, 

2017:15) mengemukakan bahwa: Pemasaran adalah aktivitas, mengatur, 

lembaga, dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, 

dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi konsumen, klien, mitra, 

dan masyarakat pada umumnya. Dari definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan perekonomian yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan 

produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan 

mendistribusikan barang- barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Menurut W Stanton 

pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 

pembeli maupun pembeli potensial. Konsep-konsep inti pemasaran 
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meliputi: kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan 

kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan 

pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan 

permintaan. Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakannya ketiadaan 

kepuasan dasar tertentu. Keinginan adalah kehendak yang kuat akan 

pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan pokok. Sedangkan Permintaan 

adalah keinginan akan produk yang spesifik yang didukung dengan 

kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Konsep pemasaran yang 

telah diungkapkan dengan berbagai cara: 

a. Temukan keinginan pasar dan penuhilah. 

b. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual 

apa yang dapat dibuat. 

c. Cintailah konsumen, bukan produk anda. 

d. Lakukanlah menurut cara anda.  

e. Andalah yang menentukan (United Airlines). 

f. Melakukan segalanya dalam batas kemampuan untuk 

menghargai uang konsumen yang sarat dengan nilai, mutu 

dan kepuasan (JC. Penney). 

Terdapat enam konsep yang merupakan dasar pelaksanaan 

kegiatan pemasaran suatu organisasi yaitu : konsep produksi, konsep 

produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, 

dan konsep pemasaran global. Sedangkan macam- macam sistem 

pemasaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:  



12 
 

 
 

a. Sistem pemasaran dengan saluran vertical. Pada sistem ini produsen, 

grosir, dan pengecer bertindak dalam satu keterpaduan. Tujuan : 

Mengendalikan perilaku saluran; Mencegah perselisihan antara 

anggota saluran. 

b. Sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Pada sistem ini, ada 

suatu kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung 

untuk memanfaatkan peluang pemasaran yang muncul; c. Sistem 

pemasaran dengan saluran ganda. Pada sistem ini beberapa gaya 

pengeceran dengan pengaturan fungsi distribusi dan manajemen 

digabungkan, kemudian dari belakang dipimpin secara sentral. 

Lingkungan Sebuah Sistem Pemasaran: satu. Lingkungan makro 

ekstern.  

2. Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merecanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan 

jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. 

Menurut Hasan (2013:1) menyatakan pemasaran merupakan 

sebuah konsep ilmu dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai 

kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder (konsumen, karyawan, 

pemegang saham). Pasar sekarang berubah sangat cepat, konsumen 

sangat sensitif terhadap harga, kompetitor baru bermunculan, saluran 

distribusi baru dan saluran komunikasi baru juga semakin canggih, 

internet, teleconference dan teknologi yang mendukung pasar menjadi 

pendukung bangkitnya otomasi penjualan dan pemasaran. Berdasarkan 
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definisi tersebut dapat diketahui beberapa istilah seperti: kebutuhan 

(needs), keinginan (wants), permintaan (demands), produk (products), 

pertukaran (transactions), dan pasar (markets).  

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5) adalah 

sebagai berikut:  

“Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain 

what they need and want through creating,offering, and freely exchanging 

products and services of value with others”.  

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pemasaran adalah salah 

satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada konsumen dan 

mengelola hubungan konsumen dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan para pemilik sahamnya.  

Menurut Kotler (2012:146) pengertian manajemen pemasaran 

adalah penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan, program-program 

yang ditujukan utuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat 

tergantung pada penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pasar tersebut serta menentukan harga, mengadakan 

komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong 

serta melayani pasar.  Pemasaran sering dipandang sebagai suatu tugas 

untuk menciptakan, mempromosikan, dan menyalurkan barang dan jasa 

kepada konsumen dan unit unit bisnis. Pemasaran diharapkan memiliki 

keahlian dan merangsang permintaan akan produk yang dihasilkan oleh 
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perusahaan. 

Pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. 

Pemasaran mencakup kegiatan: 

a. Menyelidiki dan mengetahui apayang diinginkan konsumen 

b. Kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah 

produkuntuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

c. Memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. 

menurut Sunyoto (2015: 190), mengartikan pemasaran merupakan ujung 

tombak perusahaan. Dalam dunia persaingan yang semakin ketat, dituntut 

agar tetap bertahan hidup dan berkembang 

3. Harga 

a. Pengertian Harga 

Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna 

kesinambungan produksi. Keuntungan yang diperoleh ditentukan pada 

penetapan harga yang ditawarkan. Harga suatu produk ditentukan dari 

pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa dan laba atau 

keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penentuan harga produk 

dari suatu perusahaan merupakan masalah yang cukup penting.  

Menurut Suparyanto dan Rosad (2015:141) harga adalah jumlah 

sesuatu yang memiliki nilai, pada konsep tentang harga tentu mempunyai 

banyak penafsiran, menurut Kotler (2009 : 69) pada dasarnya harga adalah 

salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat 

menghasilkan pendapatan, dimana elemen yang lain mendapatkan biaya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, bahwa harga merupakan bagian 
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dari elemen bauran pemasaran yaitu harga, produk, saluran dan promosi, 

yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (Price, Product, Place dan 

Promotion). Harga bagi suatu usaha/badan usaha menghasilkan 

pendapatan (income), adapun adapun unsur-unsur bauran pemasaran 

lainnya yaitu Product (produk), Place (tempat/saluran) dan Promotion 

(promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh 

suatu usaha/badan usaha. 

Harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang 

harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang 

diinginkan guna memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Bagi 

pengusaha/pedagang, harga paling mudah disesuaikan dengan keadaan 

pasar sedangkan elemen yang lain seperti product, place dan promotion 

memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan 

dengan keadaan pasar, karena harga dapat memberikan penjelasan 

kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk 

tersebut. (Muhammad Birusman, 2007) 

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, 

pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling 

berkaitan, yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang melekat 

pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan 

konsumen (satisfaction). Terdapatnya value yang merupakan nilai suatu 

produk untuk ditukarkan dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam 

situasi barter yaitu pertukaran antara barang dengan barang. Sekarang 

ini ekonomi kita tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah 



16 
 

 
 

menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Maka harga 

merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan 

mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen 

(Buchari Alma 2005:159) 

Menurut Basu Swastha dan Irawan (2005:241), harga adalah 

jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya 

Menurut Rambat Lupiyoadi dan A. Hamdani, bahwa istilah harga 

dalam bisnis jasa bisa ditemui dengan berbagai sebutan. Universitas atau 

perguruan tinggi menggunakan SPP (tuition), konsultan profesional 

menggunakan istilah fee, bank menggunakan istilah service charge, jasa 

jalan tol atau jasa angkutan menggunakan istilah tarif, pialang 

menggunakan istilah komisi, apartemen menggunakan istilah sewa, 

asuransi menggunakan istilah premi, dan sebagainya. 

Tjiptono (1997:151) mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam 

memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus 

menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur 

bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi 

perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan 

promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Di samping itu 

harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya 

dapat diubah dengan cepat. Kemudian Tjiptono mengatakan bahwa harga 

dapat dipadankan dengan hal lain seperti iuran, tarif, sewa, bunga, 

premium, komisi, upah, gaji, honor, SPP, dan sebagainya. Harga dapat 

dilihat dari sudut pandang lain seperti pemasaran, harga merupakan 
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satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa. 

Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat 

berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat 

harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. 

Kuantitas barang yang dijual berpengaruh terhadap biaya yang ditimbulkan 

dalam kaitannya dengan pengadaan barang bagi perusahaan dagang  dan 

efisiensi produksi bagi perusahaan manufaktur. Maka harga berpengaruh 

terhadap pendapatan, sehingga harga berpengaruh terhadap laba usaha 

dan posisi dari keuangan perusahaan. Tjiptono mengungkapkan bahwa 

harga dijadikan sebagai indikator dari manfaat yang diperoleh konsumen 

atas barang dan jasa yang diterima, hal ini erat kaitan nya dengan sebuah 

nilai yang didapat konsumen atas harga. Nilai dapat didefinisikan sebagai 

rasio antara manfaat yang dirasakan terhadap harga atau dapat 

dirumuskan sebagai berikut  

Nili = 
 Manfaat yang dirasakan 

Harga 

Dari persamaan di atas, suatu nilai barang atau jasa yang 

dirasakan oleh konsumen dipengaruhi oleh manfaat yang diterima yang 

meningkat pada harga tertentu, demikian sebaliknya. Dapat dikatakan dari 

berbagai penafsiran di atas bahwa harga merupakan sebuah elemen 

termudah dalam pemasaran. Harga juga mengkomunikasikan positioning 

nilai yang dimaksud dari produk perusahaan ke pasar, karena produk yang 

baik akan dijual dengan harga yang tinggi dan menhasilkan keuntungan 

yang besar. Harga bukan hanya sekedar angka, harga mempunyai bentuk 
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dan fungsi seperti sebagai sewa, ongkos dan upah. Sepanjang sejarah 

harga ditetapkan berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli pada 

saat tawar menawar masih sering dilakukan. 

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 

keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi : 

1. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, 

adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. 

Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang tersedia, 

kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik 

konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini 

terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami 

kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. 

Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Menetapkan satu harga untuk semua pembeli merupakan ide yang 

dapat dikatakan modern yang muncul saat bermula nya perdagangan 

eceran skala besar yang terjadi pada akhir abad ke sembilan belas karena 

pada saat itu perdagangan terjadi dikarenakan penjualan dengan begitu 

banyak barang dan memperhatikan banyak nya karyawan. 
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Banyak ekonom mengasumsikan bahwa para konsumen adalah 

penerima harga dan menerima harga pada saat pertama konsumen 

menerimanya lalu mereka menyadari apakah hal itu relevan atau tidak. 

Lalu keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen 

menganggap harga dan beberapa harga aktual saat ini yang jadi 

pertimbangan bukan harga yang ditetapkan pasar. Para konsumen tentu 

memliki batas bawah harga dimana harga yang lebih rendah menandakan 

produk dengan kualitas yang buruk dan juga batas atas harga yang dimana 

harga yang lebih tinggi dari batas itu dianggap berlebihan dan tidak sesuai 

dengan uang yang dikeluarkan. 

b. Indikator Harga 

Kotler dan Armstrong yang dialih bahasakan oleh Alexander 

Sindoro dan Benyamin Molan (2012: 318), menjelaskan ada empat 

ukuran yang dapat mencirikan harga, yaitu keterjangkauan harga, 

kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan 

manfaat dan daya saing.  

1. Keterjangkaun Harga  

Konsumen bisa menjangkau harga yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Produk biasanya ada beberapa jenis dalam satu 

merek harganya juga berbeda dari yang termurah sampai termahal. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi 

konsumen orang sering memilih harga yang lebih tinggi diantara 

dua barang karena mereka melihat adanya perbedaan kualitas. 
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Apabila harga lebih tinggi orang cenderung beranggapan bahwa 

kualitasnya juga lebih baik.  

3. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika manfaat 

yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang telah 

dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan 

manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka 

konsumen akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan 

konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang.  

4. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga  

Konsumen sering membandingkan harga suatu produk 

dengan produk lainnya, dalam hal ini mahal murahnya suatu produk 

sangat dipertimbangkan oleh konsumen pada saat akan membeli 

produk tersebut. 

4. Lokasi 

a. Langkah – langkah dalam pemilihan lokasi Belanja 

Menurut Teguh Astriyanto cara pemilihan lokasi yang lebih 

pramatis menggunakan tiga langkah sebagai berikut: pertama, memilih 

wilayah (daerah) secara umum. untuk ini ada 5 faktor sebagai dasar 

yaitu : 

1. Dekat dengan pasar 

2. Dekat dengan bahan baku 

3. Tersedianya fasilitas penganggukutan  

4. Terjaminya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, 

bahan bakar 
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5. Kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan  

Kedua memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada 

pemilihan tingkat pertama, Pilihan didasarkan 6 faktor  

1. Tersedianya tenaga kerja secara cukup dalam jumlah dan tipe skil 

yang diperlukan  

2. Tingkat upah yang lebih murah 

3. Adanya perusahaan yang bersifat suplementer atau komplementer 

dalam hal bahan baku 

4. Adanya kerja sama yang baik antar sesame perusahaan yang ada 

5. Peraturan daerah yang menunjang 

6. Kondisi kehidupan masyarakat yang menyenangkan. 

Ketiga memilih lokasi tertentu, pertimbangan utama pada 

langkah ini adalah soal tanah. Adakah tanah yang cukup luas untuk 

bangunan, halaman, tempat parkir dan tidak boleh dilupakan adanya 

klemungkinan untuk perluasan. 

b. Faktor Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi berbelanja dianggap sebagai suatu keputusan 

investasi yang memiliki tujuan strategis, misalnya untuk 

mempermudah akses kepada konsumen, menentukan lokasi tempat 

untuk setiap bisnis merupakan suatu tugas penting bagi pemilik usaha. 

 Menurut Fandy Tjiptono (2007 hal.123) pemilihan 

tempat/lokasi fisik memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-

faktor berikut:  

1. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah di jangkau sarana 

transportasi umum 
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2. Vasibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan 

jelas dari jarak pandang normal. 

3. Lalu lintas (traffic) menyangkut pertimbangan utama: 

a. Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang 

besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian 

yang sering terjadi spontan, tanpa perencanaan, dana tau 

tanpa melalui usaha husus. 

b. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas, bisa juga jadi hambatan 

tempat parkir yang luas, nyaman dana man baik untuk 

kendaraan roda dua maupun roda empat. 

4. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada 

perluasan dikeudian hari 

5. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang 

ditawarkan, sebagai contoh, restoran/rumah makan berdekatan 

dengan daerah pondikan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, 

perkantoran dan sebagainya. 

c. Pengertian Lokasi & Pentingnya Strategi terhadap Lokasi 

Masalah lokasi sangat memengaruhi risiko dan keuntungan 

perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, biaya pengangkutan 

bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang ke luar dari 

perusahaan, dapat mencapai seperempat dari harga jual produk. Barry 

Render, Hijriyani Nugroho (8:2014). Selain itu lokasi juga dapat 

memengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku dan sewa. 

Keputusan mengenai lokasi harus diambil perusahaan sesekali saja, 

biasanya karena permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang 
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ada atau karena perubahan produktivitas tenaga kerja, perubahan nilai 

tukar, biaya-biaya dan sikap masyarakat setempat. Pilihan-pilihan 

dalam lokasi meliputi: 

1) Tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang sudah ada,  

2)  Mempertahankan lokasi sekarang dan menambahkan fasilitas 

lain ditempat lain. 

3)  Menutup fasilitas yang ada atau pindah ke lokasi lain. Keputusan 

lokasi bergantung pada tipe bisnis, untuk keputusan lokasi 

industry, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk 

meminimalkan biaya, meskipun inovasi dan kreativitas juga 

sangat penting. Untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi 

yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan.  

Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bias 

ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Tujuan strategi 

lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari lokasi bagi 

perusahaan. Lokasi dan biaya karena lokasi merupakan pendorong 

biaya dan pendapatan, maka lokasi sering kali memiliki kekuasaaan 

untuk membuat (atau mematahkan) strategi bisnis perusahaan. Kunci 

bagi perusahaan multinasional dalam setiap industry utama, dari 

automobile hinggal telepon seluler. Sekarang memiliki atau sedang 

merencanakan keberadaan dalam masing-masing pangsa pasar 

utama mereka. Keputusan lokasi untuk mendukung strategi biaya yang 

rendah memerlukan pertimbangan tertentu secara hati-hati. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi 

 Memilih fasilitas lokasi menjadi jauh lebih kompleks dengan 

globalisasi. (Menurut Kotler: 1983)  

a. Pasar ekonomi 

b. Komunikasi internasional yang lebih baik 

c. Penjalanan yang handal dan pengiriman yang lebih cepat 

d. Kemudahan arus modal antar negara 

e. Perbedaan biaya tenaga kerja yang tinggi 

Banyak perusahaan sekarang mempertimbangkan membuka 

kantor baru, pabrik, toko ritel, atau bank di luar negara asal mereka. 

Keputusan lokasi mempunyai batasan-batasan nasional. Pendekatan 

memilih sesuatu negara adalah untuk mengedentifikasi kepercayaan 

induk organisasi merupakan kunci faktor sukses yang di perlukan 

untuk mencapai keunggulan kompetetif. 

1) Produktivitas tenaga kerja 

a) Keputusan negara 

1. Resiko politik, aturan pemerintah, sikap, insentif 

2. Isu budaya dan ekonomi 

3. Lokasi pasar 

4. Bakat tenaga kerja, sikap, produktifitas dan biaya 

5. Ketersediaaan pasokan, komunikasi, tenaga 

6. Nilai tukar dan mata uang 

b) Keputusan wilayah/komunitas 

1. Keinginan perusahaan 

2. Keterkaitan daerah (budaya, pajak, iklim) 
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3. Ketersediaan tenaga kerja, biaya, sikap terhdap serikat 

4. Biaya dan ketersediaan utilitas 

5. Peraturan lingkungan negara dan kota 

6. Insentif pemerintah dan kebijakan fiscal 

7. Dekat dengan bahan baku dan konsumen 

8. Biaya tanah/konstruksi 

c) Keputusan situs/tempat kedudukan 

1. Ukuran siklus dan biaya 

2. Sistem udara, kereta api, jalan raya dan jalur air 

3. Pembatasan zonasi 

4. Kedekatan layanan/persediaan yang dibutuhkan 

5. Masalah dampak lingkungan 

2) Nilai tukar mata uang 

Meskipun tingkat upah dan produktifitas dapat membuat 

negara tampak ekonomis, nilai tukar yang tidak menguntungkan 

munkin menediakan tabungan apapun kadang-kadang, meskipun 

perusahaan dapat mengambil keuntungsn dari nilai tukar yang sangat 

menguntungkan dengan memindahkan atau mengekspor ke luar 

negri. Namun nilai dari mata uang asing terus naik dan turun di 

sebagian besar negara perubahan tersebut juga bisa membuat lokasi 

yang baik 

3) Biaya 

Biaya lokasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu biaya yang nyata 

(tangible cost) dan biaya tidak nyata (intangible cost).biaya yang nyata 

adalah biaya yang mudah di identifikasi yang dapat diukur dengan 
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beberapa presisi.biaya ini termasuk utilitas, bahan tenaga kerja, pajak, 

depresiasi, dan biaya lain departemen akutansi dan manjemen dapat 

mengedentifikasi.disamping itu, biaya seperti transportasi bahan baku, 

transportasi barang jadi dan kontruksi situs,semua factor dalam biaya 

keseluruhan lokasi. 

Biaya tidak nyata (intangible cost) adalah kategori biaya lokasi yang 

tidak bisa dihitung dengan mudah seperti kulitas hidup dan pemerintah 

biaya ini meliputi kualitas pendidikan, fasilitas perusahaan, dan serta sikap 

prospektif perusahaan biaya ini juga meliputi kualitas variabel hidup seperti 

iklim dan tim olah raga yang mana mempengaruhi perekturan personal. 

4) Resiko pilitik, nilai dan budaya 

Resiko politik yang terkait dengan nasional, negara, dan sikap pemerintah 

daerah terhadap melik pribadi dan intelektual, zonasi, polusi, dan stabilitas 

kerja munkin dalam fluks. Posiisi pemerintah pada keputusan lokasi saat 

dibuat tidak munkin yang abadi. Namun manajemenmunkin menemukan 

bahwa sikap ini dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan mereka sendiri. 

Nilai-nilai pekerja juga munkin berbeda dari satu negara ke negara, wilayah 

ke wilayah dan kota kecil ke kota. Penanyangan pekerja mengenai omset, 

serikat pekerja, dan ketidak hadiran merupakan factor yang relevan. pada 

gilitranya. nilai-nilai ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan 

apakah akan melakuakan penawaran kepada pekerja saat ini jika 

perusahaan membuat perbedaaan nyata dalam produksi dari jadwal 

pengiriman. 
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5) Kedekatan dengan pasar 

Bagi banyak perusahaan menemukan lokasi dekat konsumen 

sangat penting terutama, organisasi pelayanan, seperti apotek, restorsn, 

kantor pos, atau tukang cukur, menemukan bahwa kedekatan dengan 

pasar adalah factor lokasi uatama, perusahaaan manufaktur merasa 

berguna untuk menjadi dekat dengan konsumen ketika menganggkut 

barang jadi mahal dan sulit. 

6) Kedekatan dengan konsumen 

Perusahaan melokasikan dekat dengan bahan baku dan pemasok 

karena (1) Rusaknya (2)Biaya transportasi (3) Massal Roti pabrik susu dan 

prosesor makanana laut beku berurusan dengan bahan baku yang mudah 

rusak ,sehingga mereka sering menemukan dengan pemasok.perusahaan 

tergantung dari bahan masukan dari bahan baku atau berat berat besar 

baku(seperti produsen stell mengunakan batu bara dan bijih besi) 

menghadapi biaya transportasi masuk mahal,sehingga biaya transportasi 

menjadi factor uatama yang mana barang untuk pengurangan dalam 

jumlah besar selama produksi (pohon untuk kayu) biasanya membutuhkan 

fasilitas dekat dengan bahan baku. 

7) Kedekatan dengan pesaing  

Lokasi dari perusahaan bersaing dekat satu sama lain, sering kali 

karena massa kritis informasi, bakat modal venturs, atau sumber daya 

alam. 
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8) Metode faktor rating 

Metode factor ranting adalah metode lokasi yang menambahkan 

objekfitas dalm proses indentifikasi biaya yang sulit dievaluasi, metode 

ranting mempunyai 6 tahapan yaitu: 

a. Mengembangkan daftar factor yang relevan disebut factor kunci 

keberhasilan 

b. Menetapkan bobot untuk setiap factor untuk mencermonkan 

kepentingan relative skala dalam tujuan perusahaan 

c. Mengembangkan skala untuk setiap factor 

d. Memiliki manajemen skor setiap lokasi untuk setiap factor, 

menggunakan skla pada langkah 3 

e. Kalikan skor dengan bobor untuk setiap factor dan total skor untuk 

setiap lokasi 

f. Membuat rekomendasi berdasarkan skor titik maksimum 

mengingat hasil dari pendekatan kuantitatif lainya. 

9) Biaya lokasi analisis volume  

Biaya lokasi analisis adalahtehnik untuk membuat perbandingan 

ekoomi alternative lokasi dengan mengedentifikasi biaya tetap dan variabel 

dan grafik untuk setiap lokasi kita dapat menentukan lokasi mana yang 

memberikan biaya yang terendah. 

Menentukan lokasi operasional untuk perusahaan yang telah 

menempatkan usahanya secara internasional adalah tidak sederhana. 

Keputusan lokasi sudah keluar melebihi batas Negara, pada kenyataannya 

keputusan lokasi bagi perusahaan yang beroperasi secara global dimulai 

dari mempertimbangkan berbagai factor untuk memilih Negara, dilanjutkan 
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untuk memilih wilayah sampai memilih tempat. Faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dengan cermat dalam pemilihan lokasi adalah sebagai 

berikut (Fandy, 2016:159): 

1. Aksesibilitas, yaitu kemudahan untuk dijangkau.  

2. Visibilitas, yaitu kemudahan untuk dilihat.  

3. Lalu lintas, dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan:  

a) Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang yang 

besar terjadinya dorongan untuk membeli.  

b) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa menjadi hambatan.  

4. Tempat parkir yang luas dan aman  

5. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang luas untuk perluasan di kemudian 

hari.  

6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa/produk yang 

ditawarkan.  

7. Persaingan, yaitu ada tidaknya pesaing sejenis di sekitar lokasi tersebut.   

8. Peraturan pemerintah. 

Keuntungan pemilihan lokasi yang tepat adalah sebagai berikut:  

1) Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan.  

2) Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan.  

3) Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong 

secara terus menerus.  

4) Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha. 

5) Memiliki nilai dan harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan 

datang.  
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6) Meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan 

pemerintah setempat Sehingga, para peritel berlomba-lomba untuk 

membangun gerai dilokasi-lokasi strategis. karena lokasi yang strategis 

juga mengambil peran penting dalamkelangsungan bisnis yang harus 

diperhatikan khususnya pada pebisnis, yang dapatmempengaruhi minat 

beli konsumen. 

Persaingan memaksa para pelaku bisnis untuk mendapatkan 

konsumen sebanyak banyaknya. Agar usaha yang dijalankan bisa 

bersaing secara efektif, maka penentuan tempat yang strategis akan 

sangat membantu kelancaran usaha. Karena semakin dekat jarak dari 

penjual, maka konsumen akan semakin mudah untuk menjangkau dan 

makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli 

karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin 

mahal. 

Pemilihan lokasi suatu usaha akan mempengaruhi risiko dan 

keuntungan secara keseluruhan, mengingat lokasi sangat 

mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel, baik dalam jangka 

menengah maupun jangka panjang perbedaan sukses organisasi-

organisasi dan perbedaan kekuatan atau kelemahan organisasi, 

sering karena faktor-faktor lokasi. Dalam situasi persaingan, faktor-

faktor lokasi dapat menjadi faktor-faktor kritis yang membuatnya 

sangat penting, agar usaha yang dijalankan dapat bersaing secara 

efektif, lokasi usaha haruslah strategis dan mudah dijangkau. 

Memilih lokasi usaha juga berarti meminimalkan faktor-faktor 

negatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pada dasarnya, 
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keputusan lokasi sering bergantung kepada tipe bisnis. Untuk 

keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah 

strategi untuk meminimalkan biaya. Hal ini disebabkan perusahaan 

manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda diantara 

lokasi-lokasi yang berbeda. Berbeda hal nya untuk bisnis eceran dan 

jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada 

memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi 

pemilihan gudang, dapat ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan 

kecepatan pengiriman. Secara umum, tujuan strategi lokasi adalah 

untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. 

Tanpa perencanaan lokasi yang tepat, para pelaku ekonomi 

dapat membuat kesalahan-kesalahan dalam pemilihan lokasi. Faktor-

faktor pemilihan lokasi perlu dipertimbangkan oleh pemilik usaha 

dalam menentukan lokasi usahanya, karena lokasi usaha merupakan 

salah satu strategi bisnis. Pemilihan tempat atau lokasi Usaha 

memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor-faktor: (1) 

Aksesibilitas, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau 

sarana transfortasi umum, (2) Visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang 

dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal, (3) Lalu lintas 

(traffic), menyangkut dua pertimbangan utama: (a) Banyaknya orang 

yang lalu-lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya 

buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan, tanpa 

perencanaan, dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus, (b) 

Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan, (4) 

Tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan 
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roda dua maupun roda empat, (5) Ekspansi, yaitu tersedianya tempat 

yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari, (6) 

Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang 

ditawarkan, (7) Persaingan, yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh, 

dalam menentukan lokasi, perlu dipertimbangkan apakah di 

jalan/daerah yang sama terdapat banyak penjual yang sejenis, (8) 

Peraturan pemerintah, misalnya ketentuan-ketentuan dalam 

membangun bisnis usaha di wilayah tersebut. 

Penelitian mengenai pemilihan lokasi lebih sering dilakukan 

untuk pemilihan lokasi pabrik, gudang, dan bisnis ritel. Namun 

pemilihan lokasi usaha tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan-

perusahaan besar. Usaha jasa berskala mikro-kecil pun juga perlu 

memilih lokasi usaha yang strategis agar dapat terus berjalan. 

Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang 

dipertimbangkan oleh seorang pengusaha sebelum membuka 

usahanya. Hal ini terjadi karena pemilihan lokasi yang tepat seringkali 

menentukan kesuksesan suatu usaha. Hal ini juga berlaku untuk 

usaha jasa karena usaha jasa diharuskan untuk memelihara hubungan 

yang dekat dengan konsumen. Usaha-usaha yang bergerak dibidang 

jasa harus lebih mendekatkan diri dengan semua konsumen mereka 

sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

konsumen. 
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5. Kepuasan Konsumen 

a. Defenisi Kepuasan Konsumen 

Dalam keputusan pembelian setiap konsumen tidak 

hanya berhenti sampai di proses konsumsi, namun konsumen 

tersebut selanjutnya akan melakukan evaluasi terhadap 

pembelian produknya, dan proses evaluasi tersebut 

memberikan hasil atas rasa puas dan tidak puas terhadap 

produknya, apabila konsumen puas, kepuasan tersebut akan 

terdorong untuk melakukan pembelian ulang terhadap suatu 

produk.  

Kepuasan konsumen menurut Kotler dan Keller 

(2016:153), adalah: Kepuasan adalah perasaan puas 

seseorang atau sebaliknya karena membandingkan antara 

hasil (atau outcome) produk dengan ekspektasi yang ada.  

Jika keluaran suatu produk jauh dari yang diharapkan, 

konsumen akan kecewa. Namun jika output suatu produk sama 

dengan yang diperkirakan dan diharapkan konsumen, maka 

akan memuaskan konsumen tersebut, jika memenuhi standar, 

konsumen akan sangat senang. Menurut Kotler dan Armstrong, 

(2015: 35).   

(Kotler and Gary, 2017) menyatakan bahwa Kepuasan 

konsumen adalah perasaan yang timbul setelah mengevaluasi 

pengalaman pemakaian produk, kepuasan konsumen terbagi 

menjadi 2:  
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1. Kepuasan Fungsional, merupakan kesenangan yang 

diperoleh dari tujuan atau penggunaan produk. Karena 

makan membuat perut kita kenyang, misalnya.  

2. Kepuasan Psikologikal, merupakan kesenangan bisa 

bersumber dari atribut tak berwujud. Perasaan bangga, 

misalnya, saat mendapatkan layanan istimewa dari 

penerbangan mewah. 

b. Tujuan dan Manfaat Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono ( 2014 : 356 ) Dalam persiapan, 

pelaksanaan dan pengendalian inisiatif khusus, realisasi 

kepuasan konsumen memiliki kemampuan untuk memberikan 

banyak manfaat utama.  

1. Reaksi Terhadap Produsen Berbiaya Rendah Agar mampu 

bersaing dengan pemasok berbiaya rendah, maka pihak 

penjual harus berkonsentrasi pada loyalitas konsumen yang 

merupakan upaya untuk menarik konsumen.  

2. Manfaat Ekonomik Retensi Konsumen Studi menunjukkan 

bahwa mempertahankan dan menghargai konsumen saat ini 

jauh lebih mudah dan murah daripada terus merekrut atau 

mencari klien baru. 

3. Nilai Kumulatif dari Relasi Berkelanjutan Kepuasan 

konsumen mampu menghasilkan upaya dalam jangka waktu 

yang lama untuk mempertahankan loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk dan jasa perusahaan dapat 
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menghasilkan anuitas yang jauh lebih besar daripada 

transaksi individu.  

4. Daya Peruasif Word Of Mouth Dalam banyak organisasi 

suatu opini yang positif dari orang lain seperti kerabat dan 

keluarga jauh lebih efektif dibandingkan dengan iklan.  

5. Reduksi Sensitivitas Harga Untuk transaksi individu, 

konsumen yang telah lama belangganan pada suatu bisnis 

tampaknya menawar lebih sedikit pada penawaran tersebut. 

Ini karena faktor kepercayaan (trust) yang telah ada 

semenjak pembelian pertama.  

Sedangkan menurut Manfaat menciptakan kepuasan 

konsumen membawa dampak yang besar bagi perusahaan. Ali 

Hasan (2013) menyatakan manfaat kepuasan konsumen 

meliputi :  

1. Pendapatan  

Dimensi strategis berbeda yang lebih kompetitif oleh loyalitas 

merek, efisiensi produk, kemitraan merek / perusahaan, 

keluarga yang menguntungkan, praktik pengembangan 

baru, kapabilitas kinerja karyawan hingga manajer 

merupakan dampak kepuasan konsumen terhadap 

profitabilitas atau kinerja pendapatan jangka panjang 

(indikator kinerja yang mewakili jangka panjang 

profitabilitas).  
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2. Reaksi Terhadap Produsen Berbiaya Rendah  

Banyak bisnis yang menganggap menurunkan harga 

sebagai alat yang efektif untuk mendapatkan saham. Untuk 

meningkatkan layanan dan kualitas produk, banyak klien 

yang bersedia dan mampu membayar dengan harga yang 

lebih tinggi. Pilihan terbaik untuk membuat klien tetap 

bekerja dengan pemasok berbiaya rendah adalah 

perencanaan untuk berkonsentrasi pada kepuasan 

konsumen. 

3. Manfaat Ekonomis  

Jauh lebih mudah untuk mempertahankan dan 

menyenangkan klien yang sudah menjadi konsumen tetap 

daripada terus-menerus mencari atau mencari klien baru, 

biaya mempertahankan klien lebih kecil daripada biaya untuk 

menemukan klien baru.  

4. Reduksi Sensitivitas Harga  

Konsumen yang merasa puas dengan produk dan jasa suatu 

perusahaan pada umunya jarang menawar pada pembelian 

individualnya, mereka akan fokus pada kualitas dan 

pelayanan yang diberikan.   

5. Kunci Sukses Bisnis Masa Depan 

Dalam hal ini, terdapat empat hal, yaitu:  

a) Kepuasan konsumen merupakan strategi pemasaran 

untuk jangka panjang, diperlukan waktu yang lama 

untuk mengembangkan dan menggapai kredibilitas 
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produk suatu perusahaan, membutuhkan komitmen 

yang signifikan untuk menjaga kepuasan konsumen 

dalam rangkaian operasi bisnis. 

b) Kepuasan konsumen terhadap perusahaan di masa 

yang akan kepuasan konsumen merupakan strategi 

pemasaran untuk jangka panjang, diperlukan waktu 

yang lama untuk mengembangkan dan menggapai 

kredibilitas produk suatu perusahaan, membutuhkan 

komitmen yang signifikan untuk menjaga kepuasan 

konsumen dalam rangkaian operasi bisnis.  

c) Program kepuasan konsumen relatif mahal dan hanya 

mendatangkan laba jangka panjang yang relatif lama. 

d) Ukuran kepuasan konsumen lebih mampu 

memperkirakan kinerja masa depan meskipun mereka 

tidak mengabaikan data akuntansi. 

e) Word-Of-Mouth Relationship, Konsumen yang merasa 

puas dapat menyeimbangkan hubungan antara 

perusahaan dan konsumen, memberikan dasar yang 

kuat untuk transaksi berulang dan loyalitas konsumen, 

menjadi pendukung bagi perusahaan, yang utama 

ketika orang lain menyalahgunakan kredibilitas atau 

produk perusahaan, dan membuat rekomendasi dari 

mulut ke mulut yang sangat positif. menguntungkan 

bagi perusahaan. 
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c. Tipe-Tipe Kepuasan Dan Ketidakpuasan Konsumen 

Staus dan Nenhauss yang dikutip oleh Tjiptono 

(2011:204) membedakan bentuk kepuasan dan ketidakpuasan 

melalui dasar campuran perasaan tertentu tentang bagaimana 

penyedia layanan dan minat perilaku dalam memilih penyedia 

layanan yang bersangkutan, yaitu :   

1. Demanding Customer Satisfaction  

Bentuk ini merupakan bentuk kepuasan yang aktif. 

Hubungan pemberi layanan meliputi emosi positif, terutama 

pengoptimalan dan kepercayaan. Konsumen degan tipe ini 

berharap penyedia layanan dapat memenuhi permintaan 

mereka yang terus meningkat di masa mendatang, 

berdasarkan pengalaman yang baik di masa lalu, selain ingin 

terus membangun hubungan yang memuaskan dengan 

penyedia layanan.  

2. Stable Customer Satisfaction  

Tingkat aspirasi pasif dan tindakan menuntut dari kategori 

pengguna ini. Dalam hubungan seperti saat ini, emosi positif 

mereka terhadap penyedia layanan dicirikan oleh 

kemantapan dan kepercayaan diri. Berdasarkan 

pengalaman positif yang telah diciptakan hingga saat ini, 

mereka ingin semuanya tetap sama, dan mereka ingin 

melanjutkan kemitraan dengan penyedia layanan.  

3. Resigned Customer Satisfaction  
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Konsumen pada tipe ini sering merasa terpenuhi, tetapi 

kebahagiaan mereka tidak didorong oleh memenuhi 

harapan, namun berdasarkan fakta bahwa mencari lebih 

banyak tidak realistis. Perilaku konsumen semacam ini 

tampaknya pasif, mereka tidak siap untuk melakukan upaya 

yang berbeda untuk menyarankan perubahan situasi.  

4. Stable Customer Dissatisfaction  

Konsumen dengan tipe ini dibuat frustrasi dengan efisiensi 

penyedia layanan, namun mereka cenderung tidak 

melakukan tindakan apa pun. Perasaan negatif mewarnai 

hubungan mereka dengan penyedia layanan dan keyakinan 

bahwa harapan mereka akan terpenuhi di masa depan, 

mereka juga tidak melihat adanya peluang untuk kemajuan 

dan perkembangan.  

5. Demanding Customer Dissatisfaction  

Level aspirasi aktif dan perilaku menuntut mencirikan tipe ini. 

Rasa frustrasinya menimbulkan protes dan penolakan 

secara emosional. 

d. Indikator Kepuasan Konsumen 

Menurut Fandy Tjiptono (2016:219) terdapat empat 

indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

konsumen, yaitu :   

1. Sistem keluhan dan Saran  

 Setiap perusahaan yang berorientasi pada konsumen 

(berorientasi konsumen) perlu memberikan konsumennya 
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peluang dan akses yang sederhana dan nyaman untuk 

mengungkapkan umpan balik, kritik, pandangan, dan 

perhatian mereka. Media yang digunakan dapat dipasang di 

tempat-tempat strategis berupa kotak saran (yang sudah 

tersedia atau rutin dikirimkan oleh konsumen), kartu 

komentar (yang dapat diisi langsung atau dikirim ke 

perusahaan melalui pos), telepon khusus bebas pulsa, 

melalui sosial media dan lain sebagainya. 

Data yang dikumpulkan dengan metode ini akan memberi 

perusahaan gagasan terkini dan umpan balik yang berguna, 

memungkinkannya merespons secara responsif dan cepat 

untuk memecahkan masalah yang muncul.  

Pendekatan ini pasif berdasarkan fitur-fiturnya, karena 

bisnis menunggu inisiatif konsumen untuk mengajukan keluhan 

konsumen. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini saja, tidak 

mudah untuk mendapatkan gambaran penuh tentang kepuasan 

atau ketidakpuasan konsumen. Tidak semua klien yang kecewa 

akan komplain. Mereka dapat segera berpindah pemasok dan 

tidak akan lagi membeli produk atau menggunakan layanan 

perusahaan. Dengan pendekatan ini, mendapatkan nasehat 

yang baik dari klien seringkali sulit. Terlebih lagi, jika bisnis tidak 

memberikan gagasan yang cukup dan tindak lanjut kepada 

organisasi dengan mereka yang telah bersusah payah untuk 

"berpikir" (menyumbangkan ide).  
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2. Ghost shopping (Mystery Shopping)  

Mempekerjakan banyak pembeli palsu untuk berperilaku 

atau berpura-pura sebagai pembeli potensial barang dan 

saingan perusahaan adalah salah satu cara untuk 

mendapatkan gambaran tentang kepuasan konsumen. 

Mereka diminta untuk berkomunikasi dengan karyawan 

perusahaan jasa dan menggunakan barang atau jasa 

perusahaan. Berdasarkan pengalaman tersebut, mereka 

kemudian diminta untuk menyampaikan hasil mengenai 

kelebihan dan kekurangan produk bisnis dan pesaing.  

Biasanya para ghost shoppers ditugaskan untuk 

memantau dan menilai dengan teliti bagaimana permintaan 

konsumen unik dipenuhi oleh perusahaan dan pesaingnya Ini 

juga ide yang baik bagi manajer bisnis, sebisa mungkin, untuk 

melompat langsung ke pembeli palsu dan mencari tahu 

langsung bagaimana pekerja mereka berkomunikasi dan 

menangani konsumen mereka.  

3. Lost Customer Analysis  

Agar mampu memahami mengapa hal ini terjadi dan agar 

mereka dapat mengikuti strategi lebih banyak perubahan 

atau perubahan, organisasi dapat mendekati konsumen 

yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok jika memungkinkan.  

Bukan hanya ezit interview saja yang diperlukan, tetapi 

pemantauan customer loss rate juga penting, dimana kenaikan 
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tingkat kerugian konsumen menunjukkan ketidakmampuan 

perusahaan dalam memuaskan konsumennya, hanya saja 

tantangan penerapan strategi ini adalah mencari dan 

menghubungi mantan klien yang mampu memberikan umpan 

balik dan mengevaluasi keberhasilan perusahaan. Salah satu 

mantan klien ini mungkin tidak lagi terlibat atau melihat tidak ada 

manfaatnya memberikan umpan balik kepada bisnis.  

4. Survey Kepuasan Konsumen  

Sejumlah penelitian mengenaitentang kepuasan konsumen 

dilakukan dengan metode survei, baik melalui pos, telepon, 

email, blog, maupun wawancara langsung. Perusahaan 

akan mengumpulkan masukan dan masukan langsung dari 

klien melalui survei yang juga akan memberikan kesan yang 

jelas bahwa perusahaan memperhatikan kliennya.  

Sementara itu, dalam jurnal Purnomo Edwin Setyo 

(2017), menurut Rondonuwu dan Komalig. Kepuasan 

konsumen ditentukan oleh seberapa baik kebutuhan konsumen 

atau klien terpenuhi. Penjelasan ukuran kepuasan konsumen, 

yaitu:  

a) Terpenuhinya harapan konsumen  

Produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen memberikan 

rasa puas dengan terpenuhinya keinginan dan kebutuhan 

konsumen tersebut.  
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b) Sikap atau keinginan menggunakan produk 

Dalam jurnal Purnomo Edwin Setyo (2017), menjelaskan 

sikap adalah learning trend, artinya sikap yang berkaitan 

dengan perilaku pembelian dihasilkan sebagai hasil dari 

pengalaman produk secara langsung, pengetahuan verbal 

yang diambil dari individu lain, atau paparan media massa. 

iklan, internet, dan berbagai jenis pemasaran langsung.  

c) Merekomendasikan kepada pihak lain  

Untuk apa yang mereka peroleh dari produk berkualitas yang 

diberikan oleh suatu merek, konsumen akan sering 

menyarankan hasil pengalaman mereka kepada orang lain. 

d) Kualitas layanan  

Tingkat layanan bisa diperoleh dengan loyalitas dan 

preferensi konsumen, serta ketepatan dalam menyampaikan 

untuk memenuhi standar konsumen.  

e) Loyal  

Konsumen memiliki alasan berbeda untuk tidak setia pada 

barang atau jasa yang mampu memberikan penghargaan 

atau memenuhi harapan mereka.  

f) Reputasi yang baik  

Reputasi  yang baik sangat menentukan kepercayaan, 

reputasi dapat berupa citra merek, citra perusahaan, reputasi 

merek, dan nama terbaik, pelayanan yang luar biasa 

(excellent service) dan segala hal yang berkaitan dengan 

kepuasan konsumen menjadi prioritas bagi suatu 
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perusahaan dimana perusahaan produk utama yang dibuat 

adalah jasa.  

g) Lokasi  

Lokasi dimana perusahaan menjual dan memperdagangkan 

barang / jasanya yang diberikan kepada konsumen itulah 

yang dimaksud dengan lokasi dalam hal ini. 

6. Niat Beralih/Swicthing Intention 

Bansal, et. al. (2012) menjelaskan intensi berpindah (switching 

intention) sebagai tingkat kemungkinan atau kepastian bahwa konsumen 

akan berpindah dari penyedia jasa saat ini kepada penyedia jasa baru. 

Banyak studi perpindahan konsumen menjelaskan bahwa faktor-faktor 

penentu perpindahan, seperti kualitas, kepuasan, biaya berpindah, dan 

ketertarikan atas alternatif, telah dimodelkan dengan intensi berpindah. 

Bansal et al. (2005) mengatakan bahwa beberapa faktor yang 

mempengaruhi perpindahan konsumen dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yaitu efek pendorong (push effects), efek penarik (pull effects), 

dan efek penambat (mooring effects).  

Roos, Edvardsson dan Gustafsson (2004) membagi migrasi 

konsumen menjadi dua yakni migrasi internal dan eksternal. Dimana 

migrasi internal adalah migrasi konsumen yang terjadi tetapi masih dalam 

lingkup perusahaan yang sama. Jenis migrasi ini secara garis besar 

masih menguntungkan perusahaan karena masih dalam perusahaan 

yang sama meskipun dalam unit yang berbeda. Sedangkan migrasi 

eksternal adalah migrasi konsumen ke penyedia jasa alternatif diluar 

perusahaan.  
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Penelitian tentang perpindahan konsumen telah banyak diteliti 

sebelumnya diberbagai sektor, contohnya sektor jasa (Bansal, Taylor, & 

James, 2005) dan sektor UKM (Haryanto, 2007), serta sektor UKM pada 

bengkel mobil (Listyarini, Haryanto, & Siahaan, 2009). Hasil dalam 

penelitian tersebut termasuk beragam, yang pada intinya bahwa faktor 

push yang terdiri dari beberapa faktor seperti kualitas layanan, persepsi 

nilai, komitmen, kepuasan konsumen dan lainnya. Beberapa hal tersebut 

mengindikasikan apabila tingkatnya rendah, maka intensi untuk 

berpindah akan tinggi. Oleh karena itu, faktor push sebaiknya 

ditingkatkan.  

Menurut Haryanto (2007), ada tiga jenis intensi, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Intensi sebagai harapan, yaitu harapan-harapan yang timbul dalam 

diri seseorang untuk melakukan sesuatu. 

b. Intensi sebagai keinginan, yaitu keinginan dalam diri seseorang 

untuk melakukan sesuatu. 

c. Intensi sebagai rencana, yaitu rencana seseorang untuk melakukan 

sesuatu. 

B. Tinjauan Empiris 

Tinjauan empiris dalam peneltian ini, menjadi pola acuan, serta 

sebagai salah satu langkah kaidah keilmuan, beberapa peneltian terhahulu 

yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam penelitian yakni : 

1. Ida Ayu Widya Pryanka Wikrami dan Kastawan Mandala, 2017 dengan 

judul Pengaruh Switching Cost dan Switching Intention Terhadap Wom 

Pada Nasabah Bank Central Asia Di Kota Denpasar, Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian 

ini dilakukan untuk menguji tiga hipotesis yang telah dibahas sebelumnya, 

yaitu pengaruh switching cost terhadap switching intention, switching 

intention terhadap word of mouth, serta switching cost terhadap word of 

mouth. Hasil dari penelitian ini yaitu switching cost berpengaruh negatif 

signifikan terhadap switching intention. Hasil ini memiliki arti bahwa 

semakin tinggi switching cost yang diberikan oleh bank, maka semakin 

rendah switching intention pada nasabah. 

2. Ratlan Paardede dan Tarcicius Yudi Haryadi, (2017). Dengan Judul 

Pengaruh Persepsi Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Yang Dimediasi Kepuasan Konsumen. Penelitian ini 

menggunakan studi penjelasan (explanatory research), yakni menjelaskan 

suatu hubungan antara peubah melalui pengujian hipotesis (Ghozali, 

2005:2). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

kausalitas yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menentukan 

pengaruh di antara peubah bebas dan peubah tidak bebas. Hubungan 

antara peubah bebas (persepsi harga dan kualitas produk) dengan peubah 

gayut (keputusan pembelian konsumen) yang dimediasi kepuasan 

konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan konsumen 

dipengaruhi secara signifikan dan positip oleh persepsi harga,artinya 

kepuasan konsumen akan meningkat apabila persepsi harga ditingkatkan. 

3. Jefry F.T. Bailia et all. (2014) dengan judul Pengaruh Kualitas Produk, 

Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Warung-Warung 

Makan Lamongan Di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian 

asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 
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produk, harga, lokasi terhadap kepuasan konsumen pada warung-warung 

makan Lamongan di Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

lokasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa pemilihan lokasi yang stategis 

dan mudah dijangkau merupakan faktor penentu terhadap kepuasan 

konsumen. Dalam penelitian ini konsumen menilai bahwa lokasi warung-

warung makan Lamongan di kota Manado merupakan lokasi yang 

strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, mudah dijangkau kendaraan 

dan ketersediaan lokasi yang dapat menjangkau konsumen sehingga 

dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

4. Maivi Herdalena (2019). Dengan judul Pengaruh Kualitas Layanan, Variasi 

Produk, Dan Persepsi Harga Terhadap Switching Intention (Studi Kasus 

Bank Muamalat Cabang Banda Aceh). Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi harga memiliki pengaruh signifikan terhadap 

switching intention pada Bank Muamalat 86 Banda Aceh. Ini artinya 

pandangan masyarakat terhadap harga yang ditetapkan berpengaruh 

terhadap switching intention pada Bank Muamalat di Banda Aceh. Hal ini 

menunjukkan, jika persepsi terhadap harga kurang baik maka switching 

intention nasabah pada Bank Muamalat di Banda Aceh akan meningkat. 

Hal ini disebabkan karena perspsi harga merupakan faktor yang 

mempengaruhi nasabah melakukan switching intention. 

5. Dharu Kusuma Wardani et all. (2016). Dengan judul Pengaruh Produk, 

Harga Dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Yang Berdampak 

Pada Repurchase Itention. Dalam penelitian analisis data kuantitatif 
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digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari jawaban kuesioner. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan produk, harga, promosi dan kepuasan konsumen secara 

bersama-sama terhadap repurchase intention. 

6. Addis Al Hazmi et all. (2013). Dengan judul Peran Kualitas Jasa Pada 

Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Dan Niat Beralih 

Nasabah Pt Pegadaian Di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahawa Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap niat 

konsumen untuk beralih pada PT. Pegadaian (Persero) di Surabaya dan 

pengaruhnya positif. Artinya, Semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan Nasabah, maka semakin tinggi pula niat konsumen (Nasabah) 

untuk beralih. 

7. Ni Wayan Candra Yani et all. (2014) dengan judul Pengaruh Kepuasan 

Konsumen Yang Dimoderasi Biaya Perpindahan (Switching Cost) 

Terhadap Niat Beralih (Switching Intention) Pada Mahasiswa Pengguna 

Layanan Operator Xl Di Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan terbukti berpengaruh negatif terhadap niat beralih 

(switching intention) pada mahasiswa pengguna layanan operator XL di 

kota Denpasar. 

8. Bansal et all, (2005) dengan judul Migrating to New Service Providers: 

Toward a Unifying Framework of Customers Switching Behaviors. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kepuasan konsumen akan berpengaruh 

secara signifikan dan negatif terhadap switching intention. 

9. Yulisetiarini, Diah (2013) dengan judul Pengaruh Layanan karyawan, 

Harga, Promosi, Place, Kenyamanan, Cost, Time, Variety Seeking 
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terhadap Switching Intention dan Variabel Mediasi pada mini market 

Minimarket (Studi pada Indomaret dan Alfamart). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa layanan karyawan, harga, promosi, place 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, kecuali kecuali kenyamanan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan artinya, berapapun nilai 

kenyamanan, tidak akan mengakibatkan tinggi rendahnya nilai kepuasan 

konsumen dan switching barrier berpengaruh negatif signifikan terhadap 

switching intention. Variety seeking berpengaruh tidak signifikan terhadap 

switching intention artinya berapapun nilai variety seeking tidak kan 

mengakibatkan tinggi rendahnya switching intention. Temuan penelitian 

variabel kenyamanan tidak signifikan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dan variabel variety seeking tidak signifikan berpengaruh 

terhadap switching intention. 

10. Faiz Hanifudin ett all (2017) dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan, 

Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Rumah Makan 

Ayam Geprek Djogjakarto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Secara simultan, seluruh variabel bebas yaitu kualitas pelayanan, harga 

dan lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen konsumen Rumah Makan Ayam Geprek Djogjakarto 

Semarang. 

11. Rendy Gulla ett all (2015) dengna judul Analisis Harga, Promosi, Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Hotel Manado 

Grace Inn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. Harga yang ditetapkan oleh 

Hotel Manado Grace Inn dapat meningkatkan kepuasan konsumen. 
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Konsumen menganggap harga sesuai dengan manfaat jasa yang 

ditawarkan. Harga merupakan salah satu faktor yang paling dominan 

dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

12. Bangkit Budi Wiyono (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Harga, 

Atribut Produk Dan Switching Cost Terhadap Niat Beralih Pengguna 

Premium Ke Pertamax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh signifikan terhadap niat beralih. Hal ini memperjelas bahwa 

konsumen dalam memilih untuk beralih atau berpindah akan 

mempertimbangkan kewajaran harga yang mereka rasakan antara produk 

lama dan produk baru 

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka dapat digunakan 

untuk hipotesis atau jawaban sementara dalam penelitian ini, selain itu 

penelitian terdahulu dapat dipakai sebagai sumber perbandingan dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan. Berikut mapping penelitian terdahulu 

yang didapat dari jurnal dan internet sebagai perbandingan agar diketahui 

persamaan dan perbedaannya, sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Analisis 
Pendekatan 

Hasil Penelitian 

1 Ida Ayu 
Widya 
Pryanka 
Wikrami, 
Kastawan 
Mandala, 
2017 

Pengaruh 
Switching 
Cost Dan 
Switching 
Intention 
Terhadap 
Wom Pada 
Nasabah 
Bank Central 
Asia Di Kota 
Denpasar 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil dari penelitian ini yaitu 
switching cost berpengaruh 
negatif signifikan terhadap 
switching intention. Hasil ini 
memiliki arti bahwa semakin 
tinggi switching cost yang 
diberikan oleh bank, maka 
semakin rendah switching 
intention pada nasabah 

2 Ratlan 
Paardede 
dan 

Pengaruh 
Persepsi 
Harga Dan 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Kepuasan konsumen 
dipengaruhi secara signifikan 
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Tarcicius 
Yudi 
Haryadi, 
2017 

Kualitas 
Produk 
Terhadap 
Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 
Yang 
Dimediasi 
Kepuasan 
Konsumen 

dan positip oleh persepsi 
harga,artinya kepuasan 
konsumen akan meningkat 
apabila persepsi harga 
ditingkatkan. 
 

3 Jefry F.T. 
Bailia, Agus 
Supandi 
Soegoto, 
Sjendry 
Serulo R. 
Loindong 
2014 

Pengaruh 
Kualitas 
Produk, 
Harga Dan 
Lokasi 
Terhadap 
Kepuasan 
Konsumen 
Pada 
Warung-
Warung 
Makan 
Lamongan Di 
Kota Manado  

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa lokasi 
secara parsial berpengaruh 
positif terhadap kepuasan 
konsumen. Hasil penelitian 
ini memberikan bukti bahwa 
pemilihan lokasi yang 
stategis dan mudah 
dijangkau merupakan faktor 
penentu terhadap kepuasan 
konsumen. Dalam penelitian 
ini konsumen menilai bahwa 
lokasi warung-warung makan 
Lamongan di kota Manado 
merupakan lokasi yang 
strategis, dekat dengan 
pusat perbelanjaan, mudah 
dijangkau kendaraan dan 
ketersediaan lokasi yang 
dapat menjangkau 
konsumen sehingga dapat 
mempengaruhi kepuasan 
konsumen. 

4 Maivi 
Herdalena 
2019 

Pengaruh 
Kualitas 
Layanan, 
Variasi 
Produk, Dan 
Persepsi 
Harga 
Terhadap 
Switching 
Intention 
(Studi Kasus 
Bank 
Muamalat 
Cabang 
Banda Aceh) 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa persepsi harga 
memiliki pengaruh signifikan 
terhadap switching intention 
pada Bank Muamalat 86 
Banda Aceh. Ini artinya 
pandangan masyarakat 
terhadap harga yang 
ditetapkan berpengaruh 
terhadap switching intention 
pada Bank Muamalat di 
Banda Aceh. Hal ini 
menunjukkan, jika persepsi 
terhadap harga kurang baik 
maka switching intention 
nasabah pada Bank 
Muamalat di Banda Aceh 
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akan meningkat. Hal ini 
disebabkan karena perspsi 
harga merupakan faktor 
yang mempengaruhi 
nasabah melakukan 
switching intention. 

5 Dharu 
Kusuma 
Wardani, 
Patricia 
Diana 
Paramita, 
Maria M 
Minarsih 
2016 

Pengaruh 
Produk, 
Harga Dan 
Promosi 
Terhadap 
Kepuasan 
Konsumen 
Yang 
Berdampak 
Pada 
Repurchase 
Itention  

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Terdapat pengaruh 
positif dan signifikan produk, 
harga, promosi dan kepuasan 
konsumen secara bersama-
sama terhadap repurchase 
intention. 
 

6 Addis Al 
Hazmi, 
Emma 
Yulianti 
2013 

Peran 
Kualitas Jasa 
Pada 
Kepuasan 
Serta 
Dampaknya 
Terhadap 
Loyalitas Dan 
Niat Beralih 
Nasabah Pt 
Pegadaian Di 
Surabaya 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahawa Kepuasan konsumen 
berpengaruh signifikan 
terhadap niat konsumen 
untuk beralih pada PT. 
Pegadaian (Persero) di 
Surabaya dan pengaruhnya 
positif. Artinya, Semakin 
tinggi tingkat kepuasan yang 
dirasakan Nasabah, maka 
semakin tinggi pula niat 
konsumen (Nasabah) untuk 
beralih. 
 

7 Ni Wayan 
Candra 
Yani, Ni 
Wayan 
Ekawati,  
I Nyoman 
Nurcaya 
2014 

Pengaruh 
Kepuasan 
Konsumen 
Yang 
Dimoderasi 
Biaya 
Perpindahan 
(Switching 
Cost) 
Terhadap Niat 
Beralih 
(Switching 
Intention) 
Pada 
Mahasiswa 
Pengguna 
Layanan 
Operator Xl Di 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepuasan terbukti 
berpengaruh negatif terhadap 
niat beralih (switching 
intention) pada mahasiswa 
pengguna layanan operator 
XL di kota Denpasar. 
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Kota 
Denpasar 

8 Bansal, 
Harvir, S., 
Shirley, F., 
Taylor, dan 
Yannik St. 
James, 
2005 

Migrating to 
New Service 
Providers: 
Toward a 
Unifying 
Framework of 
Customers 
Switching 
Behaviors 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepuasan konsumen 
akan berpengaruh secara 
signifikan dan negatif 
terhadap switching intention 

9 Yulisetiarini 
Diah 2013 

Pengaruh 
Layanan 
karyawan, 
Harga, 
Promosi, 
Place, 
Kenyamanan, 
Cost, Time, 
Variety 
Seeking 
terhadap 
Switching 
Intention dan 
Variabel 
Mediasi pada 
inimarket 
Minimarket 
(Studi pada 
Indomaret 
dan Alfamart) 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa layanan 
karyawan, harga, promosi, 
place berpengaruh terhadap 
kepuasan konsumen, kecuali 
kenyamanan berpengaruh 
tidak signifikan terhadap 
kepuasan artinya, berapapun 
nilai kenyamanan, tidak akan 
mengakibatkan tinggi 
rendahnya nilai kepuasan 
konsumen dan switching 
barrier berpengaruh negatif 
signifikan terhadap switching 
intention. Variety seeking 
berpengaruh tidak signifikan 
terhadap switching intention 
artinya berapapun nilai 
variety seeking tidak kan 
mengakibatkan tinggi 
rendahnya switching 
intention. Temuan penelitian 
variabel kenyamanan tidak 
signifikan berpengaruh 
terhadap kepuasan 
konsumen dan variabel 
variety seeking tidak 
signifikan berpengaruh 
terhadap switching intention 

10 Faiz 
Hanifudin, 
Tsalis 
Syaifuddin, 
Leonardo 
Budi 
Hasiholan 
2017 

Analisis 
Kualitas 
Pelayanan, 
Harga Dan 
Lokasi 
Terhadap 
Kepuasan 
Konsumen 
Pada Rumah 
Makan Ayam 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Secara 
simultan, seluruh variabel 
bebas yaitu kualitas 
pelayanan, harga dan lokasi 
berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen 
konsumen Rumah Makan 
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Geprek 
Djogjakarto 

Ayam Geprek Djogjakarto 
Semarang 

11 Rendy 
Gulla, Sem 
George 
Oroh, Ferdy 
Roring 
2015 

Analisis 
Harga, 
Promosi, Dan 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Konsumen 
Pada Hotel 
Manado 
Grace Inn 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa harga berpengaruh 
signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. Harga yang 
ditetapkan oleh Hotel 
Manado Grace Inn dapat 
meningkatkan kepuasan 
konsumen. Konsumen 
menganggap harga sesuai 
dengan manfaat jasa yang 
ditawarkan. Harga 
merupakan salah satu faktor 
yang paling dominan dalam 
mempengaruhi kepuasan 
konsumen. 

12 Bangkit 
Budi 
Wiyono 
2016 

Analisis 
Pengaruh 
Harga, Atribut 
Produk Dan 
Switching 
Cost 
Terhadap Niat 
Beralih 
Pengguna 
Premium Ke 
Pertamax 

Analysis 
deskriptif 
kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa harga berpengaruh 
signifikan terhadap niat 
beralih. Hal ini memperjelas 
bahwa konsumen dalam 
memilih untuk beralih atau 
berpindah akan 
mempertimbangkan 
kewajaran harga yang 
mereka rasakan antara 
produk lama dan produk 
baru 

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka berfikir merupakan alur dalam kegiata penelitian ini, dan 

berguna sebagai pedoman dalam melangkah dan menentukan hasil atau 

keputusan, berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, 

berikut ini kerangak berfikir sebagai dasar alur dalam kegiatan penelitian ini: 
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Gambat 2.1 Kerangka Konseptual 

 H3 

 

 H1   

 

   H5 

 

  H2 

 

 H4 

Keterangan : 

 

 

 H6 : Persepsi Harga           Kepuasan Konsumen     Switching Intention 

H7 : Lokasi              Kepuasan Konsumen        Switching Intention 

Gambar 2.1 di atas memberikan informasi mengenai alur dari proses 

kegiatan penelitian ini, dimana dalam penelitian membutukan sebuah 

kerangka berfikirl yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengembilan 

keputusan. Terlebih dalam penelitian, sebagai dasar dan rukun dalam 

kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Secara normatif, kegiatan penelitian ini, 

melalui studi teoris dan studi empirik, yang mana elemen ini diregulasikan 

serta dielaborasi, guna memperoleh sudut pandang yang lebih kompetitif, dan 

objektif. 

 Secara normatif, Study teoritis dan empirik merupakan hal 

fundamental sisi keilmuan, kemudian memiliki keterkaitan mengenai subjek 

Harga (X1) 
➢ Kesesuaian harga 

dengan kualitas 
produk 

➢ Kesesuaian harga 
dengan manfaat  

➢ Harga bersaing  
Irawan (2008) 

Switching Intention 

(Y2) 

a) Intensi sebagai 
harapan 

b) Intensi sebagai 
keinginan 

c) Intensi sebagai 
Rencana 

Haryanto (2007) 

Kepuasan Konsumen 

(Y1) 

d) Perasaan Puas 
e) Selalu Membeli Produk 
f) Merekomendasikan 

kepada orang lain 
g) Terpenuhinya harapan 

konsumen setelah 
membeli produk 

Kotler & Keller (2016) 
 Lokasi (X2) 

➢ Keterjangkauan 
➢ Kelancaran 
➢ Kedekatan 

dendan 
Kediaman 

Santoso (2015) 
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dalam penelitian ini. Secara literatur studi teoritik dan studi empirik juga 

memiliki keterkaitan dengan subjek peneilitan ini. Pada dasarnya suatu 

penelitian harus taat pada aturan- aturan kaidah keilmuan, dengan 

menganalisa secara objektif hal-hal apa saja yang memiliki keterkaitan pada 

suatu penelitian. tentunya elaborasi menjadi salah satu upaya dalam 

membuktian bagaimana hasil peneltian yang relevan. Kemudian hasil dari 

elaborasi terjabarkan melalui rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini. 

Serta hal ini dapat menjadi penunjang dalam nuansa ilmu metode kuantitatif, 

dan menjadi pertimbangan pengajuan tesis.  

Kerangka berfikirl di atas pula memberikan informasi, bahwa secara 

teori dan kejaian empiris kegiatan stategi pemasaran dibenarkan untuk 

dilaksanakan, dan tentunya hal ini berdasar pada bagaimana pelaku usaha 

memberikan informasi kepada konsumen terkait produk dan aktivitas 

pemasaran oleh setiap perusahan dimungkinkan untuk memperoleh 

prespektif konsumen, dan keseuaian produk dengan kebiasaan konsumen 

atau dalam hal ini di sebut dengan kearifan local konsumen. Tentunya 

tercipanya keputusan pembelian didasari pula oleh bagaimana brand image 

perusahaan dalam pengalaman konsumen menggunakan suatu poduk.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan hasil uruaian pemetaan kerangka konsep di atas, maka 

penulis merumuskan hipotesis sebagai Langkah jawaban sementra dalam 

kegiatan penelitian ini, sebagai beikut:  

1) Persepsi harga berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

konsumen pada pasar di kabupaten bulukumba 
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2) Lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen 

pada pasar di kabupaten bulukumba 

3) Persepsi harga berpengaruh negatif signifikan terhadap Switching 

intention pada pasar di kabupaten bulukumba 

4) Lokasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Switching intention pada 

pasar di kabupaten bulukumba 

5) Kepuasan konsumen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

switching intention pada pasar di kabupaten bulukumba 

6) Persepsi harga berpengaruh negatif signifikan terhadap switching 

intention melalui kepuasan konsumen pada pasar di kabupaten 

bulukumba 

7) Lokasi berpengaruh negatif signifikan terhadap switching intention 

melalui kepuasan konsumen pada pasar di kabupaten bulukumba 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, kumudian 

praktrek dalam penelitian ini berdasar pada explanatory research. Menurut 

(Umar,1999:36) penelitian eksplanatori (explanatory research) adalah 

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu 

variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi 

variabel lainnya. Sedang Menurut Singarimbun dan Effendy (1995: 4) penelitian 

eksplanatori (explanatory research) merupakan penelitian penjelasan yang 

menyoroti hubungan kausal antara variable-variabel penelitian dan menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian sacara 

mendalam bertuuan untuk melihat hubungan variable brand image produk dan 

inovasi pengiklanan terhadap keputusan pemebelian yang di mediasi oleh 

kearifan local konsumen. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Pasar modern yang ada di 

Bulukumba pada bulan Januari sampai dengan maret 2022, adapun duruasi 

waktu dari penelitian ini, yakni, bulan pertama dilakukan dengan pengurusan 

izin dan penyebaran kuesioner, bulan kedua dilakukan dengan analisis data, 

dan bulan ketiga dilakukan dengan menganalisis interpretasi hasil penelitian. 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sudjana (2010: 6), Populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun 

kualitatif mengenai karakteritik tertentu dari semua anggota kumpulan yang 
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lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Atau konsep Menurut 

Sekaran dan Bougie (2009:262), populasi mengacu pada keseluruhan 

kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. 

Populasi dalam penelitian ini yakni, seluruh konsuemen dari pasar modern yang 

ada di Bulukumba, dimana jumlah populasi penelitian ini tidak diketahui. 

2. Sampel 

Menurut Malhotra (2007) sampel merupakan sebuah subgroup dari elemen 

populasi terpilih untuk berpartisipasi dalam sebuah studi. Sedangkan menurut 

Menurut Sugiyono (2008:116) “sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Model pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Teknik 

pengambilan sampel probability sampling yang dipilih adalah Teknik 

accidental/incidental yaitu menggunakan individu-individu yang ditemui pada 

saat penelitian. Alasannya, meningkatkan kepraktisan (mudah dilakukan) dan 

efisiensi penelitian (menghemat waktu, biaya, dan tenaga penelitian).  

Perhitungan jumlah populasi dengan kategori accidental/incidental 

menggunakan rumus Malhotra. Menurut Malhotra, (2007) apabila populasi 

besaran tidak diketahui jumlahnya, maka pengambilan sampel mengacu pada 

5 sampai 10 kali estimate parameter peneltian yaitu 5 kali 26 estimate 

parameter sehingga sampel pada penilitian ini sebanyak 130 responden. 

D. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah sehingga didefinisikan 

secara operasional agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini dan menjadi 

media Batasan ruang lingkup permasalahn dan konsep pengukuran yang 
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dilakukan salam penelitian guna mengukur variable variable yang masih dalam 

bentuuk suatu konsep. Sebagai berikut: 

1. Harga 

Harga didefenisikan sebagai sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk 

memperoleh suatu produk bagi konsumen yang sensitif biasanya harga 

murah adalah sumber kepuasan yang penting karena mereka akan 

mendapatkan value for money yang tinggi (Irawan, 2008). Persepsi Harga 

diukur dengan tiga indikator yang diadopsi dari peneltian yang 

dikembangkan oleh Irawan (2008), sebagai berikut: 

a) Kesesuaian harga dengan kualitas produk  

b) Kesesuaian harga dengan manfaat  

c) Harga bersaing  

2. Lokasi 

Lokasi menurut Aprih Santoso, Sri Yuni Widowati (dalam Gugun, 

2015:16) dapat didefinisikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan 

atau usaha sehari-hari. Lokasi diukur dengan tiga Indikator yang diadopsi 

dari Apri Santoso (2015), sebagai beriut : 

a) Keterjangkauan 

b) Kelancaran 

c) Kedekatan dengan kediamannya 

3. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen didefenisikan perasaan seseorang yang senang 

ataupun sebaliknyakarena membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang 

didapatkan dengan harapan.  Kotler & Keller (2016 : 153) Dalam penelitian 
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ini kepuasan diukur dengan 4 indikator, dengan berdasar pada toeri yang di 

kemukakan oleh Kotler & Keller (2016) sebagi berikut : 

a) Perasaan Puas  

b) Selalu membeli produk  

c) Merekomendasikan kepada orang lain  

d) Terpenuhinya harapan konsumen setelah membeli Produk 

4. Switching Intention (Niat Beralih) 

Menurut Haryanto (2007), Niat beralih didefenisikan sebagai tingkat 

kemungkinan atau kepastian bahwa konsumen akan berpindah dari 

penyedia jasa atau produk saat ini kepada penyedia jasa atau produk baru. 

Switching Intention (Niat Beralih) diukur dengan tiga Indikator yang diadopsi 

dari Haryanto (2007), sebagai beriut  

a) Intensi sebagai harapan 

b) Intensi sebagai keinginan 

c) Intensi sebagai Rencana 

E. Jenis data  

1. Data primer 

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa ada 

perantara. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di 

lapangan. Data atau informasi juga diperoleh melalui pertanyaan tertulis 

dengan menggunakan kuesioner lisan dengan menggunakan wawancara 

(Moleong, 2010: 175). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan 

konsumen dari pasar modern yang ada di Bulukumba. 

2. Data sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada 

(Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 

buku, dan lain sebagainya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Moleong (2005: 58) teknik pengumpulan data adalah cara atau 

strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. 

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang 

sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang 

lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Untuk memperoleh informasi dan 

data yang diperlukan dalam penulisan ini maka penulis menggunakan tehnik 

pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2015) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sehingga hal ini bertujuan 

untuk melihat dan memaknai bagaimana interpretasi responden terkait 

variable penelitian. Pengukuran variable dalam penelitian ini meggunakan 

skala Likert 5 indikator, sebagai berikut  

Tabel 3.1 Skala Likert 

No Item Jawaban Simbol Skor 

1 Sangat Tidak Setuju STS 1 

2 Tidak Setuju TS 2 

3 Kurang Setuju KS 3 
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4 Setuju S 4 

5 Sangat Setuju SS 5 

 

G.  Uji Instrument Penelitian 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui layak atau tidaknya butirbutir 

dalam suatu daftar pertanyaan pada instrumen kuesioner untuk 

menjelaskan suatu variabel. Menurut Malhotra (2007:288), validitas 

merupakan instrumen dalam kuesioner yang dapat digunakan untuk 

mengukur perbedaan karakteristik objek, bukan kesalahan sistematik. 

Sehingga indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan karakteristik 

dari variabel yang digunakan dalam penelitian.  

Uji validitas bertujuan untuk mengkonfirmasi korelasi yang signifikan 

antara korelasi antar variabel. Untuk melihat korelasi dalam validitas maka 

digunakan dilakukan pengukuran dengan menggunakan factor analysis. 

Menurut Singgih Santoso (2012:57), “analisis faktor adalah suatu analisis 

data untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan dalam menjelaskan 

suatu masalah.”. Analisis faktor juga digunakan untuk menemukan sebuah 

korelasi antara variabel-variabel independen satu dengan yang lainnya, 

sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih 

sedikit dari jumlah variabel awal. 

2) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat kehandalan suatu 

kuesioner yang menggambarkan indikator dari variabel. Sekaran dan 

Bougie (2009:161) berpendapat bahwa reliabilitas merupakan ukuran yang 
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mengindikasikan sejauh mana itu tanpa ada bias (bebas dari kesalahan) 

dan karenanya menjamin pengukuran yang konsisten sepanjang waktu 

dan dalam berbagai item pada instrumen.  

Sebuah instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila 

instrumen tersebut memiliki hasil yang relatif sama, konsisten atau 

stabilmeskipun pengukuran tersebut diulang kembali. Pengujian instrumen 

biasanya dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha karena 

instrumen penelitian berbentuk kuesioner dengan nilai batassebesar 0.6. 

Nilai reliabilitas kurang dari 0.6 dapat dikatakan kurang baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan 0.8 dapat dikatakan baik.. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2002). 

2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (disebut juga statistik probabilitas) adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel 

diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari 

populasi itu dilakukan secara random (Sugiyono, 2002). Teknik analisis 

statistik inferensial yang digunakan adalah: 
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a) Analisis Jalur  

Analisis jalur pada prinsipnya didasarkan pada pemahaman 

atas teori ataupun temuan yang sesuai untuk menentukan arah 

pengaruh tersebut. Dengan demikian analisa jalur ini digunakan 

untuk menguji atau mencek model hubungan yang telah ditentukan 

bukan untuk menemukan penyebabnya. Dengan kata lain analisi 

jalur dapat dilakukan estimasi besarnya hubungan kausal antara 

sejumlah variabel dan hirarki kedudukan masing-masing variabel 

dalam rangkaian jalur-jalur kausal, baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Husseinn, 2001). Pengaruh langsung artinya arah 

hubungan antara dua variabel langsung tanpa melewati variabel 

lain, sementara pengaruh tidak langsung harus melewati variabel 

lain. Untuk melihat besarnya pengaruh langsung antar variabel 

dengan menggunakan koefisien beta atau koefisien regresi yang 

terstandarisasi (Solimun, 2002) 

Menurut Solimun (2002) bahwa terdapat beberapa asumsi yang 

mendasari analisis jalur yaitu: 

1. Didalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah 

linear dan kausal dan aditif. 

2. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya 

sistem aliran kausal ke satu arah. 

3. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval 

4. Observed variabel diukur tanpa kesalahan (instrumen 

pengukuran valid dan reliabel) 
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5. Model yang dianalisis dispesifikasikan dengan benar 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. 

Adapun tahap-tahap analisis jalur tersebut adalah: 

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori 

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi analisis jalur 

yang meliputi: hubungan antar variabel adalah linier, model 

rekursif yaitu merupakan sistem aliran kausal satu arah, 

variabel endogen minimal berskala interval, observe variable 

diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid dan 

reliabel), model dispesifikasikan dengan benar sesuai dengan 

teori. 

3. Perhitungan dengan koefisien jalur dengan menggunakan 

software AMOS 16. Hal ini dilakukan karena program AMOS 

mampu menghitung pengaruh langsung maupun tidak lsg 

4. Pemeriksaan validitas model dengan menghitung koefisien 

determinasi total dengan menggunakan rumus: 

22

2

2

1

2 ....1 epeem PPPR −=  

Dimana:  Pei = 
21 r−  

  
2

mR = Koefisien determinasi 

Besarnya koefisien determinasi total menunjukkan informasi yang 

terkandung dalam data yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain dan error. Namun penelitian ini 

menggunakan AMOS maka koefisien determinasi langsung terlihat 

dalam model dengan melihat nilai GFI, Interpretasi hasil analisis 

(Solimun, 2001) 
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3. Uji Hipotesis 

Dengan menentukan dan mengukur pola hubungan antara variabel 

dan tingkat signifikansi koefisien korelasi tersebut, selanjutnya dari hasil 

perhitungan analisis tersebut dilakukan analisa nilai sebagai berikut: 

1. Uji t: Untuk menguji tingkat keyakinan atau koefisien regresi secara 

parsial dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel pada 

tingkat kepercayaan sebesar α = 0,05. Bila t hitung > t tabel maka 

hipotesis diterima.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian analisis hasil pengukuran 

penelitian. Penjelasan yang dilakukan meliputi gambaran umum objek 

penelitian, penjelasan terhadap karakteristik responden, selanjutnya dilakukan 

analisis path yang telah dimodelkan dan pengujian terhadap hipotesis. 

1. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

Sejak Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terwujud, 

wewenang pembinaan dan pengembangan sektor industri maupun 

perdagangan, mengalami perubahan-perubahan, seiring perkembangan 

politik dalam negeri dan tatanan pemerintahan serta kebijaksanaan-

kebijaksanaan yang ditempuh oleh kabinet yang bersangkutan. Dengan 

terbentuknya kabinet Republik Indonesia I yang menganut sistem 

presidensial pada tanggal 19 Agustus 1945, wewenang dan tanggung 

jawab pembinaan sektor industri dan sektor perdagangan berada pada 

satu atap yaitu Kementerian Kemakmuran yang dipimpin oleh Ir. 

Surachman Tjokroadisurjo hingga berakhirnya tugas kabinet ini pada 

tanggal 14 November 1945. 

Waktu terus bergulir kemudian terbentuklah Kabinet Sjahrir I 

sampai III dimana wewenang dan pembinaan serta tanggung jawab sektor 

industri dan sektor perdagangan kembali pada Kementerian Kemakmuran 

yang dipimpin oleh Dr. A.K Gani. Kabinet Halim (R.I Yogyakarta) berjalan 

sejak tanggal 21 Januari 1950 sampai dengan tanggal 6 September, sektor 
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perdagangan dan sektor industri menjadi satu Kementerian Perdagangan 

dan Perindustrian kembali dan dipimpin oleh Mr. Tandiono Manu. 

Kabinet Hatta kembali memimpin kabinet dengan sistem 

parlementer, sektor Industri dan sektor perdagangan masuk dalam 

wewenang dan tanggung jawab Kementerian Kemakmuran yang dipimpin 

oleh Ir. Djuanda, pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. 

Pada tanggal 6 Desember 1950, terbentuklah Kabinet Natsir, 

Kementerian Perdagangan dan Perindustrian pada waktu dipercayakan 

kepada Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Masa Kementerian Perekonomian 

berlangsung selama 5 Tahun, yaitu sampai Kabinet Ali Sastroamijoyo II 

berakhir tangal 9 April 1957. Ketika terbentuk Kabinet Karya yang dipimpin 

oleh Ir. Djuanda, sektor industri dan sektor Perdagangan dipisahkan dalam 

Kementerian tersendiri, yaitu sektor perdagangan masuk kedalam 

Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Prof. Drs. Sumardjo dan 

sektor industri dibina oleh Menteri Perindustrian yang dijabat Ir. F.J 

Inkiriwang yang berakhir pada tanggal 22 Juli 1959. 

Pada suasana Orde Baru, Kabinet Ampera berlangsung sampai 

dengan 17 Oktober 1967, dimana Brig.Jen M. Yusuf ditetapkan sebagai 

Menteri Perindustrian Dasar, Ringan, dan Tenaga, Sedangkan sebagai 

Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat adalah Ir. H.M Sanusi 

dan sebagai Menteri Perdagangan masih dijabat oleh May.Jen Ashari 

Danudirdjo. 

Kabinet Pembangunan I-V dengan sistem Presidensiil dibentuk 

pada tanggal 6 Juni 1968 sampai 19 Maret 1993. Sementara pada Kabinet 

Pembangunan V terdapat Menteri Muda Perindustrian yang dijabat oleh Ir. 
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T. Ariwibowo, sedangkan jabatan Menteri Perdagangan dijabat oleh Dr. 

Arifin Siregar dan sebagai Menteri Muda Perdagangan ditetapkan Dr. J 

Soedrajat Djiwandono.Memasuki Kabinet Pembangunan VI yang masa 

baktinya dimulai tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Ir. 

T. Ariwibowo ditetapkan sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Ir. 

Hartarto yang diangkat sebagai Menko Prodis. 

Pada Orde Reformasi, Kabinet Pembangunan berlangsung sampai 

dengan 19 Maret 1998, Departemen Perindustrrian dan Perdagangan 

mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan 

situasi politik pemerintahan yang mengacu pada era keterbukaan. Pada 

tahun 1999 mulai dicetuskanlah mengenai otonomi daerah dimana 

pengelolaan instansi Pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada 

daerah dengan tetap dibawah koordinasi pemerintahan pusat.  

Melalui kantor ini, pemerintah pada wilayah kerjanya merancang 

kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, hingga ekonomi pasar 

(pengelolaan pasar). Kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan tugas dan fungsinya maka, 

kantor ini dapat memberikan informasi mengenai persuratan industri, 

koperasi, dan perdagangan seperti Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat 

Izin Usaha, surat Ijin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti 

(SIU-P4), hingga Surat Izin Usaha Jasa Survey.  

2. Visi dan Misi 

a) Visi 

Mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal 

menuju Bulukumba maju dan sejahtera. 
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b) Misi 

1) Meningkatkan kesadaran toleransi beragama dalam masyarakat 

2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 

3) Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya 

saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor 

4) Meningkatkan produktivitas sumber daya kelautan dan program 

perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, Nasional dan 

internasional 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya  manusia melalui pendidikan 

dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal 

6) Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat 

7) Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan 

domestik dan mancanegara 

8) Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk 

menunjang aktivitas masyarakat 

9) Pembengunan dan meningkatkan perdagangan dan 

perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis 

investasi dan bantuan pemerintah 

10) Membina generasi muda yang berkarakter kearifan lokal dengan 

menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme 

11) Membangun des mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

12) Penegakan supermasi hukum, pertahanan, dan keamanan. 
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3. Struktur Organisai 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa struktur organisasi adalah 

suatu sistem hirarki dari satuan administrasi dan operasional dari 

perusahaan. Dalam hal ini struktur organisasi suatu perusahaan dapat 

memberikan suatu gambaran yang singkat mengenai seluruh kegiatan 

perusahaan baik mengenai tugas masingmasing karyawannya, 

wewenang dan tangggung jawab dari personilnya. Sehingga struktur 

organisasi yang baik akan mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan dan 

juga akan mendukung tercapainya perusahaan yang baik serta 

meningkatkan komunikasi pada bidang usaha ataupun perusahaan 

tersebut.  

Dengan tersusunnya struktur organisasi secara baik serta jelasnya 

pembagian tugas dan tanggung jawab maka dapat dihindari pelaksanaan 

tugas yang tumpang tindih. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara 

karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hingga bisa menciptakan 

suasana kerja yang nyaman. Maupun ketidakjelasan wewenang maupun 

tanggung jawab dari para pelaksana organisasi dan para pemimpin-

pemimpin disegala bidang. Sehingga mencapai tugas perusahaan dan 

tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lebih terarah dan terkendali 

dengan baik. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah menyusun suatu struktur organisasi dengan 

tujuan untuk memperjelas tugas dan tangggung jawab para karyawannya 

dan pimpinananya. Berikut ini gambar struktur organisasi perusahaan:  
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini menjelaskan karakteristik reponden yang telah melakukan 

pembelian produk di pasar yang ada di kabupaten Bulukumba, yang didapat 

melalui kuesioner. Karakteristik yang dimaksud merupakan identitas responden 

yang terdiri dari; 1) jenis kelamin, 2) usia dan 3) tingkat pendidikan. Secara singkat 

karakteristik terponden dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin, usia dan tingkat 

pendidikan 

No Karakteristik resonden Frekuensi 

Persentasi 

(%) 

1 Jenis Kelamin 

Laki Laki 40 30,8  

Perempuan 90 69,2  

2 Usia 

20 - 30 tahun 75 57,7 

31 - 40 tahun 55 42,3 

3 Pendidikan terakhir 

SMA / sederajat 72 55,4 

S1 30 23,1 

S2 28 21,5 

Sumber: Data Primer (diolah) 2022 

 Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin 

responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil 

kuesioner yang disebarkan diperoleh data pada tabel 4.1 diatas, menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin 

prempuan 90 responden (69,2%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 40 responden (30,8%). Secara seksama, dari table 4.1 dapat dianalisa 
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dimana karakteristik responden ditingkat Pendidikan SMA/sederajat mendominasi 

dimana tingkat Pendidikan ini berada pada angka 72 responden (55,4%), 

sedangkan dari tingkat pendidikan yang lain yakni S1 jumlah responden sebesar 

30 responden (23,1%), sedangkan tingkat Pendidikan yang lain pula yakni S2 

jumlah responden sebesar 28 responden (21,5%). 

 Kemudian dilihat dari umur dibagi menjadi dua kelompok dari 20-30 tahun, 

dan 31-40 tahun. Sehingga ditemukan hasil yang menunjukkan bahwa Sebagian 

besar responden dalam penelitian ini adalah 20-30 tahun yaitu sebanyak 75 

responden (57,7%), sedangkan 31-40 tahun yaitu sebanyak 55 reponden (42,3%), 

dari hasil diatas maka dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden berjenis 

kelamin perempuan dan berada pada kisaran umur 20-30 tahun. 

2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptip dengan menginterprestasikan nilai rata-rata 

dari masing-masing indikator pada variabel penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran mengenai indikator apa saja yang membangun konsep 

model penelitian secara keseluruhan.  

Dasar interpretasi nilai rata-rata yang digunakan dalam penelitian ini, 

mengacu pada interpretasi skor yang digunakan oleh Schafer, Jr, (2004) 

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian 

No. Nilai Skor Interpretasi 

1 1,00 - 1,79 Jelek/tidak penting 

2 1,80 - 2,59 Kurang 

3 2,60 – 3,39 Cukup 
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4 3,40 – 4,19 Bagus/penting 

5 4,20 – 5,00 Sangat bagus/Sangat penting 

Sumber: Modifikasi dari Schafer, Jr (2004) 

 Uraian dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Harga (X1) 

Variabel harga diukur dengan tiga indikator yakni kesesuaian harga 

dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat, dan harga bersaing. 

Ke tiga indikator tersebut semuanya di kembangkan menjadi dua item pernyataan. 

Persepsi responden tentang harga dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut:  

Tabel 4.3. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Harga 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X1.1.1 0 0,0 17 13,1 24 18,5 79 60,8 10 7,7 3,63 

X1.1.2 0 0,0 17 13,1 27 20,8 79 60,8 7 5,4 3,58 

X1.1 3,61 

X1.2.1 0 0,0 9 6,9 24 18,5 97 74,6 0 0,0 3,68 

X1.2.2 0 0,0 17 13,1 24 18,5 79 60,8 10 7,7 3,63 

X1.2 3,65 

X1.3.1 0 0,0 17 13,1 27 20,8 79 60,8 7 5,4 3,58 

X1.3.2 0 0,0 9 6,9 24 18,5 97 74,6 0 0,0 3,68 

X1.3 3,63 

Mean Variabel Harga 3,63 

 Sumber: Lampiran 3 
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 Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel harga dapat 

diartikan bahwa responden memberi nilai bagus/penting, hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata sebesar 3.63. Hal ini berarti bahwa para responden mengagap bahwa 

harga yang ditawarkan oleh penjual sudah baik. Indikator yang memiliki rerata 

tertinggi dari variabel harga adalah adalah indikator kesesuaian harga dengan 

manfaat (X1.2) dengan nilai rerata 3.65.  Hal ini memberi gambaran bahwa harga 

yang ditawarkan oleh penjual dengan manfaat produk sesuai yang dibutuhkan oleh 

konsumen, selanjutnya indicator harga bersaing (X1.3) dengan nilai rerata 3.63. 

hal ini memberikan gambaran bahwa indikator harga bersaing menarik tingkat 

kepuasan konsumen, selanjutnya indikator kesesuaian harga denga kualitas 

produk (X1.1) dengan nilai rerata 3.61 hal ini memberikaan gambaran bahwa 

harga yang ditawarkan penjual dengan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan 

konsumen dan meningkatkan kepuasan konsumen. 

b) Lokasi (X2) 

Variabel lokasi diukur dengan tiga indikator yakni keterjangkauan, 

kelncaran, dan kedekatan dengan kediaman, ke tiga indikator tersebut semuanya 

di kembangkan menjadi dua item pernyataan. 

 Persepsi responden tentang lokasi dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut: 

Tabel 4.4. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Lokasi  

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

X2.1.1 0 0,0 15 11,5 26 20,0 79 60,8 10 7,7 3,65 

X2.1.2 0 0,0 9 6,9 25 19,2 94 72,3 2 1,5 3,68 
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Lanjutan Tabel 4.4. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Lokasi  

X2.1 3,67 

X2.2.1 0 0,0 0 0,0 20 15,4 62 47,7 48 36,9 4,22 

X2.2.2 0 0,0 15 11,5 23 17,7 79 60,8 13 10,0 3,69 

X2.2 3,95 

X2.3.1 0 0,0 15 11,5 28 21,5 79 60,8 8 6,2 3,62 

X2.3.2 0 0,0 6 4,6 23 17,7 101 77,7 0 0,0 3,73 

X2.3 3,67 

Mean Variabel Lokasi 3,76 

 Sumber:Lampiran 3. 

Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel lokasi dapat 

diartikan bahwa responden memberi nilai bagus/ penting, hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata sebesar 3.78. Hal ini berarti bahwa lokasi sudah strategis dari jangkauan 

konsumen Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari variabel lokasi adalah 

kelncaran (X2.2), dengan nilai rerata sebesar 3.95, hal ini memberikan gambaran 

bahwa semakin lancar perjalanan menuju pasar maka tingkat kepuasan konsumen 

akan semakin meningkat, selanjutnya indikator keterjangkauan (X2.1) dengan nilai 

rerata 3.67, hal ini memberikan gambaran bahwa smakin pasar yang mudah 

dijangkau oleh konsumen akan meningkatakn kepuasan konsumen, dan 

selanjutnya inidkator kedekatan dengan kediaman (X2.3) dengan nilai reratasama 

sebesar 3.67. hal ini menunjukkan bahwa kedekatan pasar dari kediaman 

memberikan tingkat kepuasan tersendiri terhadap konsumen. 

c) Kepuasan konsumen (Y1) 

Variabel kepuasan konsumen diukur dengan empat indikator yakni 

perassan puas, selalu membeli produk, merekomendasikan kepada orang lain, 
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dan terpenuhinya harapan konsumen setelah membeli. ke empat indikator 

tersebut semuanya di kembangkan menjadi dua item pernyataan. 

 Persepsi responden tentang kepuasan konsumen dapat dilihat pada Tabel 

4.5. berikut: 

Tabel 4.5. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Kepuasan konsumen 

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

Y1.1.1 0 0,0 16 12,3 25 19,2 77 59,2 12 9,2 3,65 

Y1.1.2 0 0,0 16 12,3 29 22,3 77 59,2 8 6,2 3,59 

Y1.1 3,62 

Y1.2.1 0 0,0 8 6,2 25 19,2 97 74,6 0 0,0 3,68 

Y1.2.2 0 0,0 16 12,3 29 22,3 77 59,2 8 6,2 3,59 

Y1.2 3,64 

Y1.3.1 0 0,0 8 6,2 25 19,2 97 74,6 0 0,0 3,68 

Y1.3.2 0 0,0 20 15,4 46 35,4 64 49,2 0 0,0 3,34 

Y1.3 3,51 

Y1.4.1 0 0,0 11 8,5 26 20,0 89 68,5 4 3,1 3,66 

Y1.4.2 0 0,0 10 7,7 23 17,7 90 69,2 7 5,4 3,72 

Y1.4 3,69 

Mean Variabel Kepuasan Konsumen 3,62 

 Sumber: Lampiran 3. 

Tabel 4.5, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel kepuasan 

konsumen dapat diartikan bahwa responden memberi nilai bagus/ penting, hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata sebesar 3.62. hal ini berarti bahwa konsumen merasa 

puas dengan produk yang ditawarkan oleh konsumen pasar. Indikator yang 
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memiliki rerata tertinggi dari variabel variavel kepuasan konsumen adalah 

terpenuhinya harapan konsumen setelah membeli (Y1.4), dengan nilai rerata 

sebesar 3.69, hal ini memberikan gambaran bahwa terpenuhinya harapan 

konsumen setalah membeli produk maka kepuasan konsumen semakin meningkat 

selanjutnya indikator selalu membeli produk (Y1.2), dengan nilai rerata sebesar 

3.64, hal ini memberi gambaran bahwa konsumen yang selalu datang membeli 

produk ditempat yang sama maka tingkat kepuasan konsumen semakin tinggi, 

kemudian selanjutnya indikator perasaan puas (Y1.1), denga nilai rerata sebesar 

3.62, hal ini memberikan gambran bahwa konsumen merasa puas dengan harga 

ataupun lokasi pasar maka maka niat beralih konsumen semakin menurun dan 

yang terakhir adalah indikator merekomendasikan kepada orang lain (Y1.3), 

dengan nilai rerata 3.51. hal ini memberikan gambaran bahwa konsumen yang 

merekomendasikan kepada orang lain maka hal itu menunjukkan bahwa 

konsumen merasa puas. 

d) Switching intention (Y2) 

 Variabel switching intention diukur dengan tiga indikator yakni 

intensi sebagai harapan, intensi sebagai keinginan, dan intensi sebagai rencana. 

ke tiga indikator tersebut semuanya di kembangkan menjadi dua item pernyataan. 

 Persepsi responden tentang switching intention dapat dilihat pada Tabel 

4.6. berikut: 

Tabel 4.6. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel switching intention  

Indikator 

Skor Jawaban Responden 

Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 
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Y2.1.1 0 0,0 16 12,3 23 17,7 83 63,8 8 6,2 3,64 

Y2.1.2 0 0,0 16 12,3 25 19,2 83 63,8 6 4,6 3,61 

Y2.1 3,62 

Y2.2.1 0 0,0 8 6,2 23 17,7 99 76,2 0 0,0 3,70 

Lanjutan Tabel 4.6. Tabel Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel switching intention 

Y2.2.2 0 0,0 16 12,3 24 18,5 83 63,8 7 5,4 3,62 

Y2.2 3,66 

Y2.3.1 0 0,0 11 8,5 24 18,5 93 71,5 2 1,5 3,66 

Y2.3.2 0 0,0 3 2,3 19 14,6 69 53,1 39 30,0 4,11 

Y2.3 3,88 

Mean Variabel Switching Intention 3,72 

 Sumber: Lampiran 3. 

 Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel switching 

intention dapat diartikan bahwa responden memberi nilai bagus/penting, hal ini 

terlihat dari nilai rata-rata 3.72 Hal ini berarti konsumen memiliki rencana untuk 

beralih, dapat dilihat dari Indikator yang memiliki rerata tertinggi dari variabel 

variavel switching intention adalah intensi sebagai rencana (Y2.3), dengan nilai 

rerata sebesar 3.88, hal ini memberikan gambaran ada rencana konsumen untuk 

beralih kepasar lain, selanjutnya indikator intensi sebagai keinginan (Y2.2), 

dengan nilai rerata sebesar 3.66, hal ini memberikan gambaran bahwa konsumen 

memiliki keinginan untuk beralih kepasar lain, kemudian selanjutnya indikator 

intensi sebagai harapan (Y2.1) dengan nilai rerta sebasar 3.62, hal ini 

menunjukkan bahwa konsumen memiliki harapan untuk berlaih kepasar lain. 

3. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis hasil penelitian dengan menggunakan path analisis dengan 

program AMOS 24.0 (Analysis of Moment Structure, Arbukle, 1997). Kekuatan 

prediksi variabel observasi baik pada tingkat kepribadianal maupun pada tingkat 
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konstruk dilihat melalui critical ratio (CR). Apabila critical ratio tersebut signifikan 

maka variabel tersebut akan dikatakan berpengaruh terhadap variabel terikatnya.  

a) Evaluasi Kriteria Goodness-of-Fit.    

Evaluasi terhadap ketepatan model pada dasarnya telah dilakukan pada 

waktu model diestimasi oleh AMOS. Secara lengkap evaluasi terhadap model ini 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

b) Evaluasi atas Dipenuhinya Asumsi Normalitas dalam Data    

Normalitas univariat dan multivariat terhadap data yang digunakan dalam 

analisis ini, diuji dengan menggunakan AMOS 24. Hasil analisis terlampir dalam 

Lampiran 4 tentang Asessment of normality.  Ukuran kritis untuk menguji 

normalitas adalah c.r. yang di dalam perhitungannya dipengaruhi oleh ukuran 

sampel dan skewnessnya.  

Dengan merujuk nilai pada kolom c.r pada Lampiran 4, maka jika pada 

kolom c.r terdapat skor yang lebih besar dari 2.58 atau  lebih kecil dari -2.58 

(normalitas distribusi pada alpha 1 persen) terdapat bukti bahwa distribusi data 

tersebut tidak normal. Sebaliknya bila nilai c.r di bawah 2.58 atau lebih besar dari 

– 2.58 maka data terdistribusi normal. Dengan menggunakan kriteria di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang berdistribusi tidak normal.  

Namun pada dasarnya asumsi normalitas untuk menggunakan analisis 

SEM tidak terlalu kritis  bila data observasi mencapai 100 atau lebih karena 

berdasarkan Dalil Limit Pusat (Central Limit Theorem) dari sampel yang besar 

dapat dihasilkan statistik sampel yang mendekati distribusi normal (Solimun, 

2002:79). Karena penelitian ini secara total menggunakan 130 data observasi 

(Lampiran 4), maka dengan demikian data dapat diasumsikan normal. 
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c) Evaluasi atas Multicollinearity dan Singularitas 

Dengan menggunakan software Amos 24, evaluasi atas Multicollinearity 

dan Singularitas dapat dideteksi dengan melihat nilai determinan dari matriks 

kovarians sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai determinan dari matriks 

kovarians sampel adalah 0,003. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidak 

terdapat multikolinearitas atau singularitas, karena itu data ini layak untuk 

digunakan. 

4. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan model empirik yang diajukan dalam penelitian ini dapat 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan menlalui pengujian koefisien 

jalur pada model persamaan struktural. Dimana hasil analisis secara lengkap 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut: 

 

Gambar 4.2. Pengukuran Model Harga, lokasi, kepuasan konsumen dan switching 

intention. 

Hasil pengujian pada Tabel 4.7 merupakan pengujian hipotesis dengan 

melihat nilai p value, jika nilai p value lebih kecil dari 0.05 maka hubungan antara 

variabel signifikan. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 4.7. Pengujian Hipotesis 

HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel Dependen 

Direct Effect 

Keterangan 
Standardize CR p-value 

H1 Harga Kepuasan Konsumen 0,813 19,756 <0.000 Diterima 

H2 Lokasi Kepuasan Konsumen 0,246 5,965 <0.001 Diterima 

H3 Harga Switching Intention -0,214 -2,255 0,006 Diterima 

H4 Lokasi Switching Intention 0,133 1,389 0,165 Di tolak 

H5 Kepuasan Konsumen Switching Intention -0,191 -2,342 0,008 Diterima 

Indirect Effect 

HIP 
Variabel 

Independen 
Variabel Dependen 

Variabel Intervening 

Standardize p-value Keterangan 

H6 Harga Switching Intention Kepuasan Konsumen -0,155 0,020 Diterima 

H7 Lokasi Switching Intention Kepuasan Konsumen -0,047 0,029 Diterima 

 Sumber: Lampiran 4 dan 5 

Dari keseluruhan model tujuh jalur yang dihipotesiskan, ada enam jalur 

yang signifikan dan satu jalur tidak signifikan. Adapun interpretasi dari Tabel  5.21 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Harga  mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen 

dengan P = 0.000 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0,813, koefisien ini 

menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan maka kepuasan konsumen akan semakin baik. 

2) Lokasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen 

dengan  P = 0.000 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0.246 koefisien ini 

menunjukkan bahwa semakin baik lokasi maka kepuasan konsumen akan 

semakin baik. 

3) Harga  mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention 

dengan P = 0.006 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0,214, koefisien ini 
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menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan maka maka switching intention akan semakin menurun. 

4) Lokasi mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap switching intention 

dengan  P = 0.429 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar 0.133, koefisien ini 

menunjukkan bahwa lokasi pasar tidak meningkatkan switching intention.  

5) Kepuasan konsumen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 

switching intention dengan  P = 0.008 < 0.05  dengan nilai koefisien sebesar -

0.191, koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan konsumen 

maka switching intention akan semakin menurun. 

6) Harga  mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention 

melalui kepuasan konsumen dengan nilai koefisien sebesar -0,155, koefisien 

ini menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan akan mendorong meningkatkan kepuasan konsumen dan akhirnya 

berdampak pada switching intention yang semakin menurun. 

7) Lokasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention 

melalui kepuasan konsumen dengan nilai koefisien sebesar -0.047, koefisien 

ini menunjukkan bahwa lokasi yang strategis dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen sehingga berdampak pada meningkatkan switching intention yang 

semakin menurun. 

Uji kelayakan model dalam Amsos menggunakan  pengukuran GFI yang 

identik dengan koefisien determinasi dalam analisis regresi dengan menggunakan 

software SPSS. Nilai GFI sebesar 0,713 berarti jodel yang di bangun 

menggambarkan fakta yang sebenarnya di tempat penelitian sebesae 71, 3% 

sementara sisanya sebesar 28,7 % merupakan keterbatasan instrumen penelitian 

dalam mengungkap fakta dan error 
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Tabel 4.7 dapat diketahui terdapat jalur yang pengaruh signifikan dan 

tidak signifikan. Dengan demikian hipotesis: 

H1 : harga mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

H2 : lokasi mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

H3 : harga mempunyai pengaruh terhadap switching intention. 

H5 : kepuasan konsumen mempunyai pengaruh terhadap switching intention  

H6 : harga mempunyai pengaruh terhadap switching intention melalui 

kepuasan konsumen. 

H7 : lokasi mempunyai pengaruh terhadap switching intention melalui 

kepuasan konsumen. 

Terdukung data empiris dan diterima. 

Sedangkan  untuk hipotesis :  

H4 : lokasi mempunyai pengaruh terhadap switching intention. 

Tidak terdukung data empiris dan ditolak. 

 Berdasarkan prisip tryming teori maka model akhir yangdi rekomendasikan 

adalah seperti pada Gambar 4.3 berikut. 

 



87 
 

 
 

Gambar 4.3.  Pengukuran Model Harga, lokasi, kepuasan konsumen, dan 

switching intention. 

C. Pembahasan 

Pembahasan ini difokuskan pada keputusan yang dihasilkan dari pengujian 

hipotesis, sebagai upaya untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Hasil 

analisis dari pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan konsumen 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis pertama dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan harga  

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil 

temuan ini menunjukkan bahwa keterjangkauan lokasi dengan kediaman maka 

kepuasan konsumen akan semakin baik. Temuan ini sesuai dengan hasil 

penelitian Ratlan Paardede dan Tarcicius Yudi Haryadi, 2017 menunjukkan bahwa 

Kepuasan konsumen dipengaruhi secara signifikan dan positip oleh persepsi 

harga,artinya kepuasan konsumen akan meningkat apabila persepsi harga 

ditingkatkan. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kesesuaian harga dengan 

manfaat merupakan indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel harga yang 

terlihat dari nilai rerata yang tinggi dibanding dengan indikator lainnya, hal ini 

membuktikan bahwa harga produk yang ditawarkan kekonsumen sesuai dengan 

mafaat yang dibutuhkan konsumen maka tingkat kepuasan konsumen semakin 

meningkat. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan lapangan 

ditemukan bahwa produk yang ditawarkan oleh produsen ke konsumen sesuai 

dengan kebermanfaatan produk yang dibutuhkan oleh konsumen baik dalam 
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kehidupan sehari-hari maupun yang digunakan secara berkala serta sesuanyi 

kulalitas produk dengan harga yang ditawarkan oleh produsen juga dibutuhkan 

oleh konsumen dan juga harga bersaing meberikan dampak pada tingkat 

kepuasan konsumen pada pasar yang ada di Kabupaten Bulukumba. 

2. Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan konsumen 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kedua dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan lokasi  

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil 

temuan ini menunjukkan bahwa semakin sesuai harga yang yang ditawarkan ke 

konsumen maka kepuasan konsumen akan semakin baik. Temuan ini sesuai 

dengan hasil penelitian Jefry F.T. Bailia, Agus Supandi Soegoto, Sjendry Serulo 

R. Loindong 2014 menunjukkan bahwa lokasi secara parsial berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa 

pemilihan lokasi yang stategis dan mudah dijangkau merupakan faktor penentu 

terhadap kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini konsumen menilai bahwa 

lokasi warung-warung makan Lamongan di kota Manado merupakan lokasi yang 

strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan, mudah dijangkau kendaraan dan 

ketersediaan lokasi yang dapat menjangkau konsumen sehingga dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa keterjangkauan merupakan 

indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel harga yang terlihat dari nilai rerata 

yang tinggi dibanding dengan indikator lainnya, hal ini membuktikan bahwa lokasi 

yang mudah dijangkau oleh konsumen maka tingkat kepuasan konsumen semakin 

meningkat. 
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Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan lapangan 

ditemukan bahwa lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen 

memberikan dampak yang baik untuk tingkat kepuasan konsumen terhadap lokasi 

pasar, selanjutnya lancarnya perjalanan menuju pasar juga memberikan dampak 

yang baik untuk tingkat kepuasan konsumen terhadap lokasi pasar serta 

kedekatan pasar dengan kediaman juga memberikan dampak kepada tingkat 

kepuasan konsumen pada pasar tersebut, namun banyak juga konsumen yang 

lebih memilih pasar yang lebih jauh dari kediaman dari pada yang dekat dari 

kediaman hal ini dismapiakan oleh beberap orang yang kami temui langsung di 

lokasi penelitian mengatan bahwa saya memilih pasar yeng lebih jauh karena 

tingkat pelayanannya lebih baik daripada pasar yang dekat dari rumah, hal ini 

menunjukkan juga bahwa tidak selamanya pasar yang dekat dari kediaman 

memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

3. Pengaruh Harga Terhadap Switching Intention 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis ketiga dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan harga  

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention. Hasil temuan 

ini menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan maka maka switching intention akan semakin menurun. Temuan ini 

bertentangan dengan hasil penelitian Maivi Herdalena 2019 menunjukkan bahwa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap 

switching intention pada Bank Muamalat 86 Banda Aceh. Ini artinya pandangan 

masyarakat terhadap harga yang ditetapkan berpengaruh terhadap switching 

intention pada Bank Muamalat di Banda Aceh. Hal ini menunjukkan, jika persepsi 

terhadap harga kurang baik maka switching intention nasabah pada Bank 
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Muamalat di Banda Aceh akan meningkat. Hal ini disebabkan karena perspsi 

harga merupakan faktor yang mempengaruhi nasabah melakukan switching 

intention. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel harga menunjukkan 

bahwa responden memhami harga yang dimaksudkan dalam penelitian ini serta 

menganggap harga yang ditawarkan yang ada di bulukumba sudah sangat bagus. 

Nilai rata-rata indikator dari variabel Lokasi relative sama/seimbang, hanya 

indikator kesesuaian harga dengan kualitas produk yang agak rendah namun nilai 

rata-rata ini masih relatif bagus. Hal ini memberi gambaran bahwa responden 

menilai harga produk yang ada di pasar Bulukumba sudah baik. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa semakin sesuai harga 

kualitas produk yang ditawarkan kekonsumen tidak memberikan pengaruh yang 

baik terhadap siwtching intention, selanjutnya keseuaian harga denga manfaat 

juga tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap switching intention, begitu 

pula denga harga bersaing juga tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap 

switching intention. Namun ada variabel lain yang kami temukan dilokasi penelitian 

yang tidak kami masukkan dalam penelitian ini yaitu biaya beralih yang 

menunjukkan bahwa semakin rendah  biaya beralih maka intensi niat beralih 

konsumen akan semakin tinggi untuk membandingkan harga produk yang ada 

dipasar sebelumnya. 

4. Pengaruh Lokasi Terhadap Switching Intention  

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis keempat dapat diamati 

dari hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan lokasi  

mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap switchig intention. Hasil temuan ini 

menunjukkan bahwa lokasi pasar tidak meningkatkan switching intention, temuan 
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ini betentangan dengan hasil penelitian Yulisetiarini,dan Diah 2013 menunjukkan 

bahwa place/lokasi berpengaruh posotif signifikan terhadap switching intention. 

Hal ini menunjukkan bahwa lokasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

switching intention pada pasar di kabupaten Bulukumba. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel lokasi menunjukkan 

bahwa responden memhami lokasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini serta 

menganggap lokasi pasar yang ada di bulukumba sudah sangat bagus. Nilai rata-

rata indikator dari variabel Lokasi relative sama/seimbang, hanya indikator 

keterjangkauan yang agak tinggi namun nilai rata-rata ini masih relatif bagus. Hal 

ini memberi gambaran bahwa responden menilai lokasi pasar di Bulukumba sudah 

baik. 

Fakta di tempat penelitian dalam tinjauan lapangan ditemukan bahwa lokasi 

yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen tidak memberikan dampak 

yang baik untuk niat beralihnya konsumen terhadap lokasi pasar lain. Slanjutnya 

semakin lancar perjalanan konsumen menuju pasar tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap switching intention, kemudian semakin dekat pasar dari 

kediaman konsumen juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan pula 

terhadap switching intention hal ini menunjukkan bahwa lokasi pasar yang ada di 

kabupaten Bulukumba tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

switching intention karena ada juga beberapa orang yang lebih memilih pasar yang 

jauh dari kediaman daripada yang dekat karena di pengaruhi variabel yang tidak 

kami teliti dalam penelitian ini yaitu pelayan penjual ke konsumen. 

5. Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Switching Intention 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis kelima dapat diamati dari 

hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan kepuasan 
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konsumen  mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention. 

Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan konsumen maka 

switching intention akan semakin menurun. Temuan ini sesuai dengan hasil 

penelitian Ni Wayan Candra Yani, Ni Wayan Ekawati, I Nyoman Nurcaya 2014 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan terbukti berpengaruh negatif 

terhadap niat beralih (switching intention) pada mahasiswa pengguna layanan 

operator XL di kota Denpasar. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan terpenuhinya harapan konsumen 

setelah membeli merupakan indikator yang memiliki rerata tertinggi variabel 

kepuasan konsumen yang terlihat dari nilai rerata yang tinggi dibanding dengan 

indikator lainnya, hal ini membuktikan bahwa harapan konsumen terpenuhi setelah 

membeli produk maka switching intention semakin menurun. 

Fakta di tempat penelitian menunjukkan bahwa dalam tinjauan lapangan 

ditemukan bahwa harapan konsumen stelah membeli produk dipasar tidak 

memberikan dampak yang baik untuk niat beralih ke pasar lain, perasaan puas 

juga tidak memberikan dampak yang baik untuk niat beralih, selalu membeli 

produk juga tidak memberikan dampak yang baik terhadap niat beralih konsumen 

serta merekomendasikan kepada orang lain juga tidak memberikan dampak yang 

baik terhdap niat beralih konsumen. 

6. Pengaruh Harga Terhadap  Switching Intention Melalui Kepuasan 

Konsumen 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis keenam dapat diamati dari 

hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan harga 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention. Hasil temuan 
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ini menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan akan mendorong meningkatkan kepuasan konsumen dan akhirnya 

berdampak pada switching intention yang semakin menurun.. 

Hasil deskriptif variabel dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

switching intention dapat diartikan responden memberi nilai sangat bagus/sangat 

penting. Hal ini berarti responden memahami switching intention yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini serta telah merasa switching intention pada 

pasar yang ada di bulukumba sangat bagus/ sangat penting. Indikator yang 

memiliki rata-rata nilai tertinggi dari variabel switching intention adalah indikator 

intensi sebagai rencana, selanjutnya berturut-turut indikator intensi sebagai 

keinginan, kemudian indikator intensi sebagai harapan. Hal ini memberi gambaran 

bahwa switching intention yang ada di pasar Bulukumba sudah sangat bagus/ 

sangat penting. 

Fakta di tempat penelitian menunujukkan bahwa jika harga, serta kepuasan 

konsumen dapat dirasakan oleh konsumen maka akan sangat berdampak pada 

harga berpengaruh terhadap switching intention melalui kepuasan konsumen. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat maka akan 

mendorong tingkat kepuasan konsumen yang semakin baik pula yang akhirnya 

tidak berdampak pada switching intention pada pasar di Bulukumba, selanjutnya 

kesesuaian harga dengan kualitas produk memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kepuasan konsumen yang mengakibatkan tidak memberikan pengaruh 

yang baik terhadap switching Intention, begitupun dengan indikator-indikator lain 

yakni kesesuain harga dengan manfaat serta harga bersaing sangat memberikan 

dampak yang terhadap kepuasan konsumen, sehingga memicu konsumen untuk 

tidak beralih ke pasar lain di Kabupaten Bulukumba. 
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7. Pengaruh Lokasi Terhadap  Switching Intention Melalui Kepuasan 

Konsumen 

Untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis ketujuh dapat diamati dari 

hasil analisis path pada Tabel 4.7. Dari Tabel tersebut menunjukkan Lokasi 

mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap switching intention. Hasil temuan 

ini menunjukkan bahwa semakin terjangkau pasara dari kediaman konsumen akan 

mendorong meningkatkan kepuasan konsumen dan akhirnya berdampak pada 

switching intention yang semakin menurun.. 

Hasil deskriptif variabel dapat diketahui bahwa persepsi terhadap variabel 

switching intention dapat diartikan responden memberi nilai sangat bagus/sangat 

penting. Hal ini berarti responden memahami switching intention yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini serta telah merasa switching intention pada 

pasar yang ada di bulukumba sangat bagus/ sangat penting. Indikator yang 

memiliki rata-rata nilai tertinggi dari variabel switching intention adalah indikator 

intensi sebagai rencana, selanjutnya berturut-turut indikator intensi sebagai 

keinginan, kemudian indikator intensi sebagai harapan. Hal ini memberi gambaran 

bahwa switching intention yang ada di pasar Bulukumba sudah sangat bagus/ 

sangat penting. 

Fakta di tempat penelitian menunujukkan bahwa jika lokasi, serta kepuasan 

konsumen dapat dirasakan oleh konsumen maka akan sangat berdampak pada 

lokasi berpengaruh terhadap switching intention melalui kepuasan konsumen. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin semakin terjangkau pasar dari kediaman 

konsumen maka tidak akan mendorong tingkat kepuasan konsumen yang semakin 

baik pula yang akhirnya tidak berdampak pada switching intention pada pasar di 

Bulukumba, selanjutnya lancarnya perjalanan menuju pasar dari kediaman  
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memberikan pengaruh yang baik terhadap kepuasan konsumen  sehingga tidak 

memberikan pengaruh yang baik terhadap switching intrention,  dari beberapa hal 

tersebut diatas ada hal  yang berpengaruh ke switching intention yang tidak masuk 

dalam penelitian ini yaitu ketertarikan atas alternatif, yang menunjukkan bahwa 

konsumen tertarik atas alternatif akan meberikan pengaruh terhadap switching 

intention pada pasar yang di Kabupaten Bulukumba.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Harga  berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen hal ini 

menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan maka kepuasan konsumen akan semakin baik. 

2. Lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik lokasi maka kepuasan konsumen akan 

semakin baik. 

3. Harga  berpengaruh negatif signifikan terhadap switching intention hal  ini 

menunjukkan bahwa semakin sesuai harga dengan manfaat produk yang 

dirasakan maka maka switching intention akan semakin menurun. 

4. Lokasi berpengaruh tidak signifikan terhadap switching intention hal ini 

menunjukkan bahwa lokasi pasar tidak meningkatkan switching intention.  

5. Kepuasan konsumen berpengaruh negatif signifikan terhadap switching 

intention hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan konsumen maka 

switching intention akan semakin menurun. 

6. Harga  berpengaruh negatif signifikan terhadap switching intention melalui 

kepuasan konsumen hal ini menunjukkan bahwa semakin sesuai harga 

dengan manfaat produk yang dirasakan akan mendorong meningkatkan 

kepuasan konsumen dan akhirnya berdampak pada switching intention yang 

semakin menurun. 
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7. Lokasi berpengaruh negatif signifikan terhadap switching intention melalui 

kepuasan konsumen hal ini menunjukkan bahwa lokasi yang strategis dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen sehingga berdampak pada meningkatkan 

switching intention yang semakin menurun. 

B. Saran 

Untuk meningkatkan Switching Intention pada pasar di Kabupaten 

Bulukumba, penulis menyarankan beberapa hal yang perlu disikapi oleh 

pimpinan/pengelola pasar sebagai berikut: 

1. Bagi kepala dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi, usaha Kecil dan 

Menegah disarankan untuk memperhatikan kesesuaian harga produk yang 

sejenis serta memperhatikan kebersihan tempat dan kenyaman konsumen 

agar konsumen merasa puas dan tidak berniat untuk beralih ketampat lain. 

2. Bagi pemilik/pengelola pasar agar memperhatikan kebersihan tempat dan 

kenyaman konsumen agar konsumen merasa puas dan tidak berniat untuk 

beralih ketampat lain. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti 

pelayanan, biaya berpindah, ketertarikan atas alternatif, sehingga penelitian ini 

akan lebih akurat dengan tingkat pendekatan yang berbeda sehingga dapat 

menambah khasana pengetahuan serta membantu dalam proses penelitan 

selanjutnya. 
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LAMPIRAN 1 

KUSIONER PENELITIAN 
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KUESIONER PENELITIAN 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data penelitian tentang : 

“Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen dan Niat 

Beralih (swtching Intention)”. 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka diharapkan kiranya 

Bapak/Ibu/Saudara(i) sebagai responden dan informan agar berkenan dapat 

memberikan jawaban yang objektif terhadap semua pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner. 

Jawaban–jawaban responden adalah informasi yang sangat berharga bagi 

keberhasilan penelitian ini, dan saya sebagai peneliti akan menjamin 

kerahasiaannya. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) diucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

       Makassar,   Januari 2022 

Peneliti 

 

 

Asrawan 

NIM : 10502 17 01719 
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KUESIONER 

 

IDENTITAS RESPONDEN :    

Nama   :     …………………………………………………….. 

Usia   :     …………………………………………………….. 

JenisKelamin  :             Laki-laki             Perempuan 

Pendidikan  :             SMA              D3              S1              S2 

 

Petunjuk Isian: 

Berilah tanda centang (√) pada kotak alternative jawaban yang dianggap paling 

sesuai dengan pikiran Anda. 

Keterangan :   

- STS (Sangat Tidak Setuju) 

- TS (Tidak Setuju) 

- KS (Kurang Setuju) 

- S (Setuju) 

- SS (Sangat Setuju) 

 

No. Pernyataan JawabanResponden 

STS TS KS S SS 

Variabel Persepsi Harga (X1) 

Indikator Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

1. Harga yang diberikan sesuai dengan kualitas 

produk 

     

2 Konsumen menerima layanan sesuai dengan 

harga yang dibayarkan 

     

Indikator Kesesuaian harga dengan manfaat 
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3 Harga sesuai dengan manfaat dan nilai yang 

diperoleh pelanggan 

     

4 Harga sesuai dengan manfaat yang dirasa      

Indikator Harga bersaing 

5 Perbandingan harga yang mampu bersaing 

dengan perusahaan telekomunikasi lainnya 

     

6 Daya saing harga pada pasar modern 

bulukumba masuk pada katagori ekonomis di 

bandingkan dengan lainnya 

     

Variabel Lokasi (X2) 

Indikator Keterjangkauan 

7 Lokasi pasar mudah dijangkau oleh kendaraan 

umum 

     

8 Lokasi pasar mudah dijangkau oleh beragam 

kendaraan 

     

Indikator Kelancaran 

9 Pasara dapat ditemukan dengan mudah      

10 Ada petunjuk jalan untuk sampai kepasar      

Indikator kedekatan dengan Kediaman 

11 Lokasi sangat strategis untuk di datangi untuk 

didatngi 

     

12 Lokasi dekat dengan tempat tinggal      

Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Indikator perasaan puas 

13 Produk yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhan 

     

14 roduk yang diberikan sesuai dengan daya 
beli dan selera konsumen 

     

Indikator selalu membeli produk 

15 Konsumen bersedia berkunjung kembali 

karena nilai dan manfaat yang dirasakan 

memuaskan 

     

16 Konsumen bersedia berkunjung kembali 

karena harga sangat memuaskan 
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Indikator merekomendasikan kepada orang lain 

17 Kesediaan konsumen untuk 

merekomendasikan ke orang lain 

     

18 Konsumen bersedia merekomendasikan pada 

orang lain karena banyak manfaat yang 

didapatkan setelah berbelanja 

     

Indikator Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk 

19 Produk yang disediakan sesuai dengan 

harapan konsumen  

     

20 Terpenuhinya keinginan dan harapan 

konsumen saat melakukan pembelian 

     

Switching Intention (Y) 
Indikator intensi sebagai harapan 

21 Lokasi pasar mengakibatkan konsumen 

berharap akan ada pasar yang lebih stretegis 

     

22 Konsumen berharap ada da pasar yang 

menawarkan harga yang sesuai 

     

Indikator intensi sebagai keinginan 

23 Setelah berbelanja ada keinginan untuk beralih      

24 Lokasi pasar mengakibatkan konsumen igin 

beralih 

     

Indikator intensi sebagai rencana 

25 Setelah berbelanja ada rencana untuk beralih      

26 Harga produk mengakibatkan konsumen 

berencana untuk beralih 
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LAMPIRAN 2 

UJI VALIDITAS RELIABILITAS 
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Lampiran 2 Validitas dan reliabilitas 

Correlations 

 

Correlations 

 Harga 

X1.1 Pearson Correlation ,979** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

X1.2 Pearson Correlation ,985** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

X1..3 Pearson Correlation ,986** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 130 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 130 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,978 3 
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Correlations 

Correlations 

 Lokasi 

X2.1 Pearson Correlation ,973** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

X2.2 Pearson Correlation ,913** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

X2.3 Pearson Correlation ,970** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 130 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 130 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,948 3 
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Correlations 

Correlations 

 
Kepuasan 

Konsumen 

Y1.1 Pearson Correlation ,897** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

Y1.2 Pearson Correlation ,952** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

Y1.3 Pearson Correlation ,785** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

Y1.4 Pearson Correlation ,714** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 130 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 130 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,857 4 
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Correlations 

Correlations 

 
Switching 

Intention 

Y2.1 Pearson Correlation ,944** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

Y2.2 Pearson Correlation ,978** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

Y2.3 Pearson Correlation ,861** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 130 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 130 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,915 3 
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LAMPIRAN 3 

DISTRIBUSI FREKUENSI 
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Lampiran 3 Distribusi Frekwensi 

Frequencies 

Statistics 

 X1.1.1 X1.1.2 X1.2.1 X1.2.2 X1..3.1 X1..3.2 

N Valid 130 130 130 130 130 130 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,631 3,585 3,677 3,631 3,585 3,677 

 

Frequency Table 

X1.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 17 13,1 13,1 13,1 

3,0 24 18,5 18,5 31,5 

4,0 79 60,8 60,8 92,3 

5,0 10 7,7 7,7 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

X1.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 17 13,1 13,1 13,1 

3,0 27 20,8 20,8 33,8 

4,0 79 60,8 60,8 94,6 

5,0 7 5,4 5,4 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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X1.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 9 6,9 6,9 6,9 

3,0 24 18,5 18,5 25,4 

4,0 97 74,6 74,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

X1.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 17 13,1 13,1 13,1 

3,0 24 18,5 18,5 31,5 

4,0 79 60,8 60,8 92,3 

5,0 10 7,7 7,7 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

X1.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 17 13,1 13,1 13,1 

3,0 27 20,8 20,8 33,8 

4,0 79 60,8 60,8 94,6 

5,0 7 5,4 5,4 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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X1..3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 9 6,9 6,9 6,9 

3,0 24 18,5 18,5 25,4 

4,0 97 74,6 74,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Frequencies 

 

Statistics 

 X2.1.1 X2.1.2 X2.2.1 X2.2.2 X2.3.1 X2.3.2 

N Valid 130 130 130 130 130 130 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,646 3,685 4,215 3,692 3,615 3,731 

 

Frequency Table 

 

X2.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 15 11,5 11,5 11,5 

3,0 26 20,0 20,0 31,5 

4,0 79 60,8 60,8 92,3 

5,0 10 7,7 7,7 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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X2.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 9 6,9 6,9 6,9 

3,0 25 19,2 19,2 26,2 

4,0 94 72,3 72,3 98,5 

5,0 2 1,5 1,5 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

X2.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 20 15,4 15,4 15,4 

4,0 62 47,7 47,7 63,1 

5,0 48 36,9 36,9 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

X2.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 15 11,5 11,5 11,5 

3,0 23 17,7 17,7 29,2 

4,0 79 60,8 60,8 90,0 

5,0 13 10,0 10,0 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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X2.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 15 11,5 11,5 11,5 

3,0 28 21,5 21,5 33,1 

4,0 79 60,8 60,8 93,8 

5,0 8 6,2 6,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

X2.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 6 4,6 4,6 4,6 

3,0 23 17,7 17,7 22,3 

4,0 101 77,7 77,7 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Frequencies 

Statistics 

 Y1.1.1 Y1.1.2 Y1.2.1 Y1.2.2 

N Valid 130 130 130 130 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,654 3,592 3,685 3,592 
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Statistics 

 Y1.3.1 Y1.3.2 Y1.4.1 Y1.4.2 

N Valid 130 130 130 130 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,685 4,338 3,662 3,723 

 

Frequency Table 

Y1.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 16 12,3 12,3 12,3 

3,0 25 19,2 19,2 31,5 

4,0 77 59,2 59,2 90,8 

5,0 12 9,2 9,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y1.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 16 12,3 12,3 12,3 

3,0 29 22,3 22,3 34,6 

4,0 77 59,2 59,2 93,8 

5,0 8 6,2 6,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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Y1.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 8 6,2 6,2 6,2 

3,0 25 19,2 19,2 25,4 

4,0 97 74,6 74,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y1.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 16 12,3 12,3 12,3 

3,0 29 22,3 22,3 34,6 

4,0 77 59,2 59,2 93,8 

5,0 8 6,2 6,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y1.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 8 6,2 6,2 6,2 

3,0 25 19,2 19,2 25,4 

4,0 97 74,6 74,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y1.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3,0 20 15,4 15,4 15,4 

4,0 46 35,4 35,4 50,8 
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5,0 64 49,2 49,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y1.4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 11 8,5 8,5 8,5 

3,0 26 20,0 20,0 28,5 

4,0 89 68,5 68,5 96,9 

5,0 4 3,1 3,1 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y1.4.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 10 7,7 7,7 7,7 

3,0 23 17,7 17,7 25,4 

4,0 90 69,2 69,2 94,6 

5,0 7 5,4 5,4 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

Frequencies 

Statistics 

 Y2.1.1 Y2.1.2 Y2.2.1 Y2.2.2 Y2.3.1 Y2.3.2 

N Valid 130 130 130 130 130 130 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,638 3,608 3,700 3,623 3,662 4,108 
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Frequency Table 

 

Y2.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 16 12,3 12,3 12,3 

3,0 23 17,7 17,7 30,0 

4,0 83 63,8 63,8 93,8 

5,0 8 6,2 6,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

Y2.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 16 12,3 12,3 12,3 

3,0 25 19,2 19,2 31,5 

4,0 83 63,8 63,8 95,4 

5,0 6 4,6 4,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

 

Y2.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 8 6,2 6,2 6,2 

3,0 23 17,7 17,7 23,8 

4,0 99 76,2 76,2 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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Y2.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 16 12,3 12,3 12,3 

3,0 24 18,5 18,5 30,8 

4,0 83 63,8 63,8 94,6 

5,0 7 5,4 5,4 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

Y2.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 11 8,5 8,5 8,5 

3,0 24 18,5 18,5 26,9 

4,0 93 71,5 71,5 98,5 

5,0 2 1,5 1,5 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

 

Y2.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2,0 3 2,3 2,3 2,3 

3,0 19 14,6 14,6 16,9 

4,0 69 53,1 53,1 70,0 

5,0 39 30,0 30,0 100,0 

Total 130 100,0 100,0  
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LAMPIRAN 4 

HASIL ANALISIS JALUR 
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Lampiran 4 Hasil analisis Jalur 

 

Analysis Summary 

Date and Time 

Date: Rabu, 30 Maret 2022 

Time: 21.27.58 

Title 

Model asrawan: Rabu, 30 Maret 2022 21.27 

Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 130 

Parameter Summary (Group number 1) 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts Total 

Fixed 2 0 0 0 0 2 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabeled 5 1 4 0 0 10 

Total 7 1 4 0 0 12 

Assessment of normality (Group number 1) 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

X2 2,167 4,667 -1,122 -5,222 ,604 1,406 

X1 2,000 4,667 -,999 -4,649 ,071 ,166 

Y1 2,125 4,625 -1,187 -5,526 1,090 2,536 

Y2 2,000 4,667 -1,216 -5,661 ,734 1,709 

Multivariate      14,306 11,771 

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

116 36,312 ,000 ,000 

62 15,051 ,005 ,121 

4 14,583 ,006 ,038 

15 14,583 ,006 ,007 

128 14,017 ,007 ,003 

47 13,445 ,009 ,001 

94 12,654 ,013 ,002 

36 12,653 ,013 ,000 

127 11,418 ,022 ,003 

60 11,374 ,023 ,001 

51 11,340 ,023 ,000 

117 10,506 ,033 ,001 

105 9,462 ,051 ,015 

49 9,414 ,052 ,007 

89 9,198 ,056 ,007 

121 9,198 ,056 ,003 

110 9,171 ,057 ,001 

67 9,097 ,059 ,001 

111 9,042 ,060 ,000 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

100 8,855 ,065 ,000 

123 8,565 ,073 ,000 

68 8,347 ,080 ,001 

118 8,020 ,091 ,001 

79 7,860 ,097 ,002 

129 7,722 ,102 ,001 

122 7,593 ,108 ,001 

46 7,058 ,133 ,012 

91 6,501 ,165 ,079 

40 5,796 ,215 ,444 

85 5,620 ,229 ,519 

130 5,108 ,276 ,857 

1 5,037 ,284 ,852 

61 4,798 ,309 ,928 

88 4,316 ,365 ,995 

107 4,223 ,377 ,996 

44 4,167 ,384 ,996 

42 4,075 ,396 ,997 

30 4,071 ,396 ,995 

59 4,004 ,406 ,995 

38 3,988 ,408 ,993 

63 3,988 ,408 ,988 

78 3,729 ,444 ,998 

48 3,693 ,449 ,998 

104 3,537 ,472 ,999 

120 3,534 ,473 ,999 

31 3,480 ,481 ,999 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

53 3,316 ,506 1,000 

6 3,239 ,519 1,000 

14 3,224 ,521 1,000 

27 3,224 ,521 ,999 

34 3,165 ,531 ,999 

50 2,936 ,569 1,000 

57 2,917 ,572 1,000 

69 2,917 ,572 1,000 

65 2,749 ,601 1,000 

33 2,735 ,603 1,000 

95 2,704 ,608 1,000 

76 2,659 ,616 1,000 

96 2,650 ,618 1,000 

124 2,650 ,618 1,000 

32 2,614 ,624 1,000 

64 2,614 ,624 1,000 

73 2,614 ,624 1,000 

97 2,607 ,625 ,999 

43 2,563 ,633 ,999 

126 2,497 ,645 1,000 

99 2,488 ,647 ,999 

112 2,483 ,648 ,999 

70 2,456 ,653 ,998 

102 2,456 ,653 ,997 

113 2,443 ,655 ,996 

45 2,418 ,659 ,995 

93 2,282 ,684 ,999 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

101 2,151 ,708 1,000 

55 2,105 ,716 1,000 

17 2,024 ,731 1,000 

21 2,024 ,731 1,000 

66 1,962 ,743 1,000 

72 1,962 ,743 1,000 

35 1,911 ,752 1,000 

75 1,885 ,757 1,000 

106 1,819 ,769 1,000 

74 1,794 ,774 1,000 

81 1,617 ,806 1,000 

3 1,326 ,857 1,000 

10 1,326 ,857 1,000 

84 1,291 ,863 1,000 

109 1,171 ,883 1,000 

115 1,027 ,906 1,000 

5 ,968 ,915 1,000 

7 ,968 ,915 1,000 

9 ,968 ,915 1,000 

11 ,968 ,915 1,000 

12 ,968 ,915 1,000 

20 ,968 ,915 1,000 

23 ,968 ,915 1,000 

24 ,968 ,915 1,000 

25 ,968 ,915 1,000 

26 ,968 ,915 1,000 

77 ,895 ,925 1,000 
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Sample Moments (Group number 1) 

Sample Covariances (Group number 1) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,340    

X1 ,065 ,459   

Y1 ,120 ,314 ,296  

Y2 ,066 ,113 ,092 ,378 

Condition number = 19,402 

Eigenvalues 

,801 ,333 ,297 ,041 

Determinant of sample covariance matrix = ,003 

Sample Correlations (Group number 1) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000    

X1 ,164 1,000   

Y1 ,379 ,854 1,000  

Y2 ,184 ,271 ,274 1,000 

Condition number = 18,426 

Eigenvalues 

2,159 ,895 ,829 ,117 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Y1 <--- X1 ,653 ,033 19,756 *** par_1 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

Y1 <--- X2 ,229 ,038 5,965 *** par_2 

Y2 <--- X2 ,141 ,101 1,389 ,165 par_3 

Y2 <--- X1 -,194 ,075 -2,255 ,006 par_4 

Y2 <--- Y1 -,246 ,105 -2,342 ,008 par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

Y1 <--- X1 ,813 

Y1 <--- X2 ,246 

Y2 <--- X2 ,133 

Y2 <--- X1 -,214 

Y2 <--- Y1 -,191 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

X1 <--> X2 ,065 ,035 1,835 ,067 par_6 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

X1 <--> X2 ,164 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

X1   ,459 ,057 8,031 *** par_7 

X2   ,340 ,042 8,031 *** par_8 

e1   ,063 ,008 8,031 *** par_9 

e2   ,342 ,043 8,031 *** par_10 
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Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,340    

X1 ,065 ,459   

Y1 ,120 ,314 ,296  

Y2 ,066 ,113 ,092 ,378 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000    

X1 ,164 1,000   

Y1 ,379 ,854 1,000  

Y2 ,184 ,271 ,274 1,000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,340    

X1 ,065 ,459   

Y1 ,120 ,314 ,296  

Y2 ,066 ,113 ,092 ,378 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 1,000    

X1 ,164 1,000   

Y1 ,379 ,854 1,000  

Y2 ,184 ,271 ,274 1,000 
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Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,000    

X1 ,000 ,000   

Y1 ,000 ,000 ,000  

Y2 ,000 ,000 ,000 ,000 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 Y2 

X2 ,000    

X1 ,000 ,000   

Y1 ,000 ,000 ,000  

Y2 ,000 ,000 ,000 ,000 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,229 ,653 ,000 

Y2 ,085 -,355 -,246 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,246 ,813 ,000 

Y2 ,086 -,369 -,191 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
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 X2 X1 Y1 

Y1 ,229 ,653 ,000 

Y2 ,141 -,194 -,246 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,246 ,813 ,000 

Y2 ,133 -,214 -,191 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 -,056 -,161 ,000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 X2 X1 Y1 

Y1 ,000 ,000 ,000 

Y2 -,047 -,155 ,000 
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Lampiran 5 Uji Sobel 

Pengaruh Harga Terhadap Switching Intention  Melalui Kepuasan Konsumen. 

 

 

Pengaruh Lokasi Terhadap Switching Intention  Melalui Kepuasan Konsumen 
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