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ABSTRAK 
 

Muh. Ainun Noor,     . Pengaruh Pelayanan Pedagang Kaki lima Terhadap 
Kepuasan Konsumen Di Alun-Alun Kab. Barru 

Dibimbing Oleh Muchran BL dan Muchriady Muchran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisi kepuasan 

konsumen pada pedagang kaki lima di alun-alun Kab Barru. Populasi yang 

diambil dari penelitian ini adalah konsumen pedagang kaki lima yang datang 

ke alun-alun Kota Barru. Dengan penentuan Sampel menggunakan teknik 

pengambilan random sampling dan diperoleh sampel berjumlah    orang 

responden. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 

penelitian kuantitatif . Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis uji reliabilitas dan uji validitas dengan metode analisis regresi 
sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan pedagang kaki lima 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di alun-alun 

Kab Barru. 

 

 
Kata Kunci : Pengaruh Pelayanan, Kepuasan Konsumen, Alun-Alun Kab 

Barru 
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ABSTRACT 

 
Moh. Ainun Noor,     . The Influence of Street Vndors’ Services on 
Consumer Satisfaction in The District Square. Barru 

Supervised by Muchran BL and Muchriady Muchran. 

This study aims to determine the analysis of consumer satisfaction at 

street vendors in the Barru district square. The population taken from this study is 

the consumer of street vendors who come to the town square of Barru. By 

determining the sample using random sampling technique and obtained a sample 

of    respondents. The type of research used in this research is the type of 

quantitative research. The data analysis technique used in this research is the 

analysis of reliability test and validity test with simple regression analysis method. 

Based on the results of research and discussions that have been 

carried out, it can be concluded that the service of street vendors has a positive 

and significant effect on consumer satisfaction in the Barru district square. 

 

 
Keywords : Service influence, Consumer saticfaction, Barru District Square 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Perkembangan dunia usaha pada saat ini mengalami pertumbuhan 

yang sangat pesat baik usaha yang bergerak di bidang jasa maupun non 

jasa, hal tersebut disebabkan dengan munculnya ide kreatif dan inovatif. 

Seiring dengan ide tersebut konsep pemasaran pun semakin berkembang. 

Kegiatan pemasaran sudah mulai difokuskan pada kepuasan konsumen. 

Pada umumnya tujuan dari usaha adalah untuk mencari keuntungan, tujuan 

tersebut tidak terlepas dari kegiatan pemasaran. 

Pada pasar yang tinggi tingkat persaingannya, upaya mempertahankan 

konsumen agar tidak berpindah ke merek lain atau dengan kata lain 

meloyalkan konsumen dipandang lebih efisien dibanding mencari konsumen 

atau pelanggan baru. 

Mempertahankan pelanggan berarti mengharapkan pelanggan 

melakukan pembelian ulang atas produk dan jasa pada saat kebutuhan yang 

sama muncul dikemudian hari. Jika dilihat dari frekuensi pembelian, produk 

dan jasa yang dibutuhkan konsumen banyak yang dibeli sekali saja ( one-time 

purchased product), dibeli beberapa kali saja tetapi jarang (infrequently 

purchased product), dan sering dibeli (frequently purchased product). 

Konsumen yang melakukan pembelian ulang atas produk dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan adalah pelanggan dalam arti yang sebenarnya. Untuk 

menciptakan pembelian ulang sudah barang tentu perusahaan harus 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 

 

 
  



  
 

 
 
 
 
 

kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian ulang. Memberikan kepuasan kepada pelanggan 

hanya dapat diperoleh kalau perusahaan memperhatikan apa yang 

diinginkan oleh pelanggan (Yamit,     :   ) 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan daya saing. Harapan dari konsumen setiap saat selalu 

berubah sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga harus disesuaikan. 

Konsumen akan menilai pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan 

dengan membandingkan dari perusahaan satu dengan perusahaan lain yang 

sejenis, juga dengan membandingkan pelayanan yang diterima dengan 

pelayanan yang diharapkannya. 

Kepuasan konsumen senantiasa menjadi suatu keharusan bagi setiap 

perusahaan khususnya usaha kuliner dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Saat ini banyak perusahaan yang sudah memahami arti penting 

nya kepuasan konsumen danmenyusun strategi untuk memberikan kepuasan 

bagi para konsumen nya. Kotler dan Keller (    ) kepuasan pelanggan 

merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang mereka rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan 

pelanggan dapat tercapai apabila kebutuhan dan keinginan pelanggan dapat 

terpenuhi sesuai dengan yang mereka inginkan oleh pelayanan yang 

berkualitas. 

Menurut Tjiptono (    ) kualitas pelayanan merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. 

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi 



  
 

 
 
 
 

 

para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata diterima atau peroleh 

dengan pelayanan yang diinginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu 

usaha kuliner. Puas atau tidak nya konsumen terhadap produk dan 

pelayanan yang diberikan ditentukan oleh perilaku yang tampak setelah 

menikmati produk dan pelayanan yang diberikan oleh usaha kuliner. Pada 

umumnya apabila pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang 

diberikan maka pelanggan biasanya akan melakukan pembelian ulang 

terhadap makanan tersebut (Tjiptono,     ). 

Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan, konsumen akan merasa puas apabila keinginan dan harapan 

mereka dapat terpenuhi. Ketidakpuasan terjadi apabila harapan dan 

keinginan konsumen tidak terpenuhi, sehingga konsumen akan bersikap 

negatif terhadap perusahaan. Pelayanan yang berkualitas merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen, semakin baik 

pelayanan yang diberikan maka konsumen akan semakin merasa puas, ciri- 

ciri konsumen puas adalah konsumen akan melakukan pembelian ulang 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat menimbulkan 

rasa kesetiaan konsumen terhadap perusahaan, dan konsumen tersebut 

akan mengajak konsumen lain untuk membeli dan menggunakan produk dari 

perusahaan tersebut 

Di daerah Barru Bisnis yang berkembang di pusat kota (Alun-alun) ini 

sangat beragam, mulai dari bisnis makanan (kuliner), pakaian (konveksi), 

hingga kerajinan. Dengan beragamnya bisnis tersebut tentu membawa 

dampak pada persaingan binis. 



  
 

 
 
 
 

 

Bisnis yang berkembang sangat pesat di pusat kota Kabupaten Barru 

adalah bisnis makanan atau dikenal dengan istilah kuliner. Semakin maraknya 

ragam kuliner yang disajikan dan berkembangnya jumlah pedagang kaki lima 

dan jumlah gerai yang menyajikan beberapa kuliner. 

Para pedagang kaki lima di Alun-alun kota Barru dituntut untuk dapat 

mengerti apa yang menjadi keinginan atau harapan konsumen dari kualitas 

pelayanan yang diberikan agar tercipta kepuasan bagi konsumennya. 

Pelayanan penjualan para pedagang kaki lima di Alun-alun kota Barru sudah 

cukup baik dikarenakan beberapa dari mereka sudah menyiapkan tempat 

untuk para konsumen yang ingin makan di tempat dan tempat yang 

disediakan cukup bersih. 

Munculnya banyak pengusaha dibidang kuliner menunjukan bahwa 

usaha kuliner dapat diterima di kalangan masyarakat. Persaingan yang 

semakin ketat membuat setiap usaha dituntut untuk dapat meningkatkan 

kinerja perusahaanya agar mampu bersaing di pasar bisnis, serta juga dapat 

menciptakan strategi yang efektif dan efisien agar dapat menarik konsumen 

untuk mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Para pelaku bisnis harus 

selalu melakukan perubahan atau inovasi dan memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas terhadap barang 

atau jasa yang sudah mereka beli. 

Pada saat ini pedagang kaki lima yang berada di Alun-alun kota Barru 

sangat disukai oleh masyarakat mereka menjual beberapa macam makanan 

dan minuman. Selama ini pedagang kaki lima di Alun-alun kota Barru 

menyajikan beberapa makanan yang mempunyai cita rasa yang konsisten 



  
 

 
 
 
 

 

sehingga konsumen merasa puas terhadap penyajian menu yang ada di 

tempat tersebut. 

Pedagang kaki lima di Alun-alu kota Barru dituntut untuk dapat mengerti 

apa yang menjadi keinginan atau harapan konsumen dari kualitas yang 

diberikan agar tercipta kepuasan bagi konsumennya. Pelayanan penjualan 

para pedagang kaki lima di Alun-alun Barru sudah maksimal, yaitu fasilitas 

yang mumpuni yang dimana ada area parkir yang sudah disediakan oleh 

pemerintah kabupaten Barru dan tempat yang bersih, hal itu membuat para 

konsumen lebih nyaman dan sering untuk berbelanja ke pedagang kaki lima 

di Alun-alun kota Barru. 

Berdasarkan dari pembahasan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PELAYANAN PEDAGANG 

KAKI LIMA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI ALUN-ALUN KAB. 

BARRU” 

B. Rumusan masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti di atas, maka rumusan 

masalah pada penilitian ini yaitu apakah pelayanan pedagang kaki lima 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Alun-alun Kab. Barru 

C. Tujuan penelitian 
 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui apakah pelayanan pedagang kaki lima berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen di Alun-alun Kab. Barru 



  
 

 
 
 
 

 

D. Manfaat penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan 

praktis. 

a. Manfaat teoritis 

 
 . Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan 

langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang 

diperoleh selain studi di Perguruan Tinggi 

b. Manfaat praktis 

 

 . Bagi Peneliti 

 
Sebagai sarana menggali pengetahuan, pengalaman dan wawasan 

yang diharapkan berguna baik dimasa sekarang maupun di masa 

yang akan datang. 

 . Bagi Akademis 
 

diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk memahami 

kepuasan konsumen 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan teori 

 
 . Kepuasan konsumen 

 
(Tjiptono,        ) bahwa kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya. Dengan demikian, pelanggan dapat 

merasakan puas atau tidak puas setelah yang bersangkutan merasakan 

produk atau jasa yang dibeli atau diterima dari suatu perusahaan. 

Pendapat Day ini juga diperkuat oleh Engel (dalam Tjiptono,         ) 

yang mengatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan 

hasil sama atau melampaui harapan pelanggan, sedang ketidakpuasan 

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan 

Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu usaha, kepuasan konsumen akan tercipta apabila 

produk, harga, dan kulitas pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan 

diinginkan konsumen. Dalam Yuniarti (    ) menyebutkan bahwa 

kepuasan konsumen adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan, 

keinginan dan harapan konsumen terhadap produk dan jasa yang mereka 

gunakan. Konsumen yang merasa puas terhadap suatu produk akan 

secara terus menerus menggunakan produk tersebut, mendorong 

konsumen untuk loyal terhadap suatu produk dan jasa tersebut dan dengan 

 
 

 
  



  
 

 
 
 
 
 

senang hati mempromosikan produk dan jasa dari mulut ke mulut serta 

mengajak konsumen lain untuk membeli produk tersebut. 

Menurut UU Republik Indonesia No.   Tahun      pasal   ayat   

tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 

diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untuk diperdagangkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsumen adalah 

pemakai barang atau jasa. Konsumen adalah pemakai barang hasil 

produksi atau industry. 

Istilah konsumen sering dipakai secara bergantian dengan istilah 

pelanggan. Menurut Yamit (       ) secara tradisional pelanggan diartikan 

orang yang membeli dan menggunakan produk. Pandangan tradisional ini 

menyimpukan bahwa pelanggan adalah orang yang berinteraksi dengan 

perusahaan setelah proses produksi selesai, karena mereka adalah 

pengguna produk. 

Kemudian Yamit (    :   ) membedakan pelanggan menjadi   

kategori, yaitu: 

 ) Pelanggan internal (internal customer) adalah setiap orang yang ikut 

menangani proses pembuatan maupun penyediaan produk di dalam 

perusahaan atau organisasi 

 ) Pelanggan perantara (intermediate customer) adalah mereka yang 

bertindak atau berperan sebagai perantara untuk mendistribusikan 

produk kepada pihak konsumen atau pelanggan eksternal. Pelanggan 

perantara ini bukan sebagai pemakai akhir. 



  
 

 
 
 
 

 

 ) Pelanggan eksternal (external customer) adalah pembeli atau pemakai 

akhir, yang sering disebut sebagai pelanggan yang nyata ( real 

customer). 

Dari beberapa jenis pelanggan tersebut, maka yang dimaksud 

konsumen dalam penelitian ini adalah pelanggan eksternal ( external 

customer) atau pelanggan nyata (real customer) yaitu pembeli makanan 

para pedagang kaki lima di Alun-alun kota Barru. 

    Metode pengukuran kepuasan konsumen 

 
Pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan konsumen telah 

menjadi hal yang esensial bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan 

langkah tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi 

keperluan pengembangan dan implementasi strategi peningkatan 

kepuasan konsumen. Kotler(        ) mengindentifikasi empat metode 

untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu sebagai berikut: 

 ) Sistem Keluhan Dan Saran 
 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. Media yang 

digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat- tempat 

strategis (yang mudah ditinjau atau sering dilewati konsumen), kartu 

komentar (yang bisa diisi langsung maupun dikirim via pos kepada 

perusahaan), saluran telpon bebas pulsa, dan lain-lain. Informasi- 

informasi yang diperoleh dari metode ini dapat memberikan ide-ide 

baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 



   
 

 
 
 
 

 

memungkinkannya untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi, karena 

metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap 

mengenai kepuasan dan ketidak puasan konsumen. Tidak semua 

pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya. 

 ) Survei kepuasan pelanggan 

 
Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen 

dilakukan dengan menggunakan metode survai baik melalui pos, 

telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survai, perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsun g dari 

pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumen. 

 
 

 ) Ghost Shopping 
 

Metode ini dilakukan dengan cara memperkerjakan beberapa orang 

untuk berperan atau bersikap sebagi konsumen atau pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu orang tersebut 

menyampaikan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, orang-orang ini 

juga dapat mengamati atau menilai cara perusahaan dan pesaingnya 

menjawab pertanyaan konsumen danmenangani setiap keluhan. Ada 

baiknya para manajer perusahaan terjun langsung menjadi orang 

yang mengamati untuk mengetahui langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para konsumennya. 



   
 

 
 
 
 

 

Tentunya karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya baru 

melakukan penilaian. 

 ) Lost Customer Analysis 

 
Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para 

konsumenya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok. Yang diharapkan adalah akan diperoleh informasi 

penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat 

bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya dalam 

rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Dari beberapa metode untuk mengukur kepuasan konsumen 

tersebut, peneliti hanya menggunakan metode sistem keluhan dan saran 

sebagai metode untuk mengukur kepuasan konsumen terhadap 

pedagang kaki lima di Alun-alun kota Barru karena metode ini dinilai lebih 

efektif daripada metode – metode lainnya. 

    Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

 
Kepuasan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 

menjalankan sebuah usaha, kepuasan konsumen tercipta apabila apa 

yang dinginkan konsumen dapat tercapai. (Yuniarti     ) menjelaskan 

bahwa ada lima faktor yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 

kepuasan konsumen, sebagai berikut: 

 ) Kualitas Produk 
 

Kualitas Produk merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Konsumen akan merasa puas apabila hasil 

evaluasi mereka terhadap produk menunjukkan bahwa produk yang 



   
 

 
 
 
 

 

mereka nikmati berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhanya sesuai 

dengan harapan dan keinginan mereka. 

 ) Kulitas Pelayanan 
 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumen yaitu kulitas 

Pelayanan. Konsumen akan merasa puas apabila pelayanan yang 

mereka rasakan baik dan memuaskan sesuai dengan keinginan dan 

harapan mereka. 

 ) Harga 

 

Konsumen akan merasa puas apabila produk yang mempunyai 

Kualitas yang sama, tetapi menetapkan harga yanglebih murah akan 

memberikan nilai yang lebih tinggi. 

 ) Biaya 

 
Pelanggan cenderung akan merasa puas apabila mereka tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu 

untuk mendapatkan produk atau jasa yang mereka inginkan. 

 ) Emosional 

 

perasaan dimana konsumen akan merasa puas apabila orang lain 

memujinya karna menggunakan produk dengan merek yang mahal 

serta bahannya yang bagus danberkualitas. 

Berdasarkan uraian di atas salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan adalah kulitas pelayanan. Kualitas pelayanan 

dapat dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut baik dan 

memuaskan sesuai keinginan dan harapan konsumen. 



   
 

 
 
 
 

 

    Tipe-Tipe Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan 
 

Puas atau tidak nya konsumen tergantung pada pelayanan yang 

diberikan, semakin baik pelayanan yang diberikan maka konsumen 

akan semakin puas begitu juga sebaliknya semakin buruk pelayanan 

yang diberikan maka konsumen semakin merasa tidak puas. Dalam 

Yuniarti (    ) menjelaskan bahwa teori kepuasan dan ketidakpuasan 

konsumen terbentuk dari model diskonfirmasi ekspektasi, yaitu 

kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan pelanggan dari produk atau jasa tersbut. 

Harapan pelanggan saat membeli sebenarnya menpertimbangkan 

fungsi produk tersebut. Fungi produk antara lain: 

 ) Produk dapat berfungsi lebih baik daripada yang diharapkan disebut 

diskonfirmasi positif. Apabila hal ini terjadi pelanggan akan merasa 

puas 

 ) Produk dapat berfungsi seperti yang diharapkan disebut konfirmasi 
 

sederhana. Produk tersebut tidak mengecewakan sehingga 

pelanggan akan memililki perasaan netral. 

 ) Produk dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan disebut 

 
diskonfirmasi negatif. Apabila hal ini terjadi akan menyebabkan 

kekecewaan sehingga pelanggan merasa tidak puas. 

    Strategi Kepuasan Konsumen 
 

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa strategi kepuasan 

pelanggan yang dikemukakan oleh Tjiptono (       ) : 

 ) Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing 



   
 

 
 
 
 

 

Strategi di mana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata 

lain, penjual menjalin kemitraan dengan pembeli secara terus 

menerus. 

 ) Strategi superior customer service 

 
Strategi ini menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing. 

Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya 

manusia, dan usaha yang gigih agar tercipta suatu pelayanan yang 

superior. 

 ) Strategi unconditional guarantees atau extraordinary guarantees. 

 
Strategi ini adalah komitmen untuk memberikan kepuasan pada 

pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme 

penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja perusahaan. 

Garansi atau jaminan dirancang untuk meringankan risiko/kerugian 

pelanggan, dalam hal pelanggan tidak puas terhadap barang atau jasa 

yang telah dibayarnya. 

 ) Srategi penanganan keluhan yang efisien 

 
Penanganan keluhan memberikan peluang untuk mengubah seorang 

pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan produk perusahaan 

yang puas. 

 ) Strategi peningkatan kinerja perusahaan 
 

Meliputi berbagai upaya seperti melakukan pemantauan dan 

pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan, 

memberikan pendidikan dan pelatihan menyangkut komunikasi, 



   
 

 
 
 
 

 

salesmanship, memberikan pelatihan kepada karyawan dan pihak 

manajemen. 

 ) Menerapkan Quality Function Develompment (QFD) 
 

Quality Function Develompment (QFD) merupakan praktik 

merancang suatu proses bagi tanggapan terhadap kebutuhan 

pelanggan. QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan 

pelanggan menjadi apa yang dihasilkan oleh perusahaan . Hal ini 

dilaksanakan dengan melibatkan pelanggan dalam pengembangan 

produk sedini mungkin. 

    Ciri- Ciri Konsumen yang Merasa Puas 
 

Kepuasan konsumen dapat dilihat dari tingkah laku konsumen 

setelah melakukan pembelian produk, konsumen yang merasa puas 

biasanya akan melakukan pembelian ulang. Menurut Kotler dalam 

Yuniarti (    ) menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri konsumen 

yang merasa puas sebagai berikut : 

 ) Loyal terhadap produkkonsumen yang merasa puas akan melakukan 

pembelian ulang produk pada produsen yang sama 

 ) Ketika konsumen merasa puas mereka akan membicarakan kepada 

orang lain yang bersifat positif, mereka akan merekomendasikan 

kepada calon konsumen lain, dan mengatakan hal-hal yang baik 

tentang produk dan perusahaan produk yang dikonsumsi. 

Perusahaan menjadi pertimbangan utama, ketika konsumen membeli 

merek lain, perusahaan yang telah memberikan kepuasan kepadanya 

akan menjadi pertimbangan utama. 



   
 

 
 
 
 

 

 . Pengertian Kualitas Pelayanan 
 

bahwa layanan adalah kegiatan langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang - barang dan jasa, termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada masa persiapan dan penentuan 

kegiatan - kegiatan tersebut. Goetsh dan Davis yang dikutip oleh Tjiptono 

(       ) mendefinisikan kualitas sebagai berikut: “kualitas merupakan 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

alam dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan ” 

Menurut Sinambela (    ) kualitas pelayanan merupakan segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. 

Adapun pelayanan yang harus dilakukan terhadap konsumen misalnya, 

melayani pelanggan dengan ramah, cepat dan tepat, sopan santun 

terhadap pelanggan, kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan 

pelayanan yang terpecaya sehingga pelanggan merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Pelayanan yang 

berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen. 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan 

relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. 

Ikatan emosional semacam ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan, 

pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, 

dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan (Tjiptono dan Chandra,     ). 



   
 

 
 
 
 

 

Kualitas jasa atau kualitas layanan berkontribusi signifikan bagi 

penciptaan diferensiasi, positioning, dan strategi bersaing setiap 

organisasi pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun penyedia 

jasa. Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa diwujudkan melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas jasa harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan serta 

persepsi positif terhadap kualitas jasa (Kotler& Keller,     ). 

Dari definisi kualitas terdiri terdiri dari elemen-elemen, yaitu: 

 
 ) Kualitas meliputi usaha memenuhi kebutuhan. 

 

 ) Kualitas mencakup produk, jasa, manusia dan lingkungan. 

 

 ) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 
 

Kualitas pelayanan dikatakan baik apabila penyedia jasa memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Demikian juga 

sebaliknya kualitas pelayanan dikatakan jelek, apabila pelanggan 

memperoleh pelayanan yang lebih rendah dari harapan mereka. 

    Model Kualitas Pelayanan 
 

Faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen 

adalah Kualitas pelayanan, semakin baik kualitas pelayanan yang 

diberikan maka konsumen akan semakin puas, begitu juga sebalik nya 

semakin buruk kualitas pelayanan yang diberikan maka konsumen akan 

semakin merasa tidak puas. Kualitas pelayanan mempunyai beberapa 

dimensi. Menurut Tjiptono & Chandra (    ) dimensi kualitas pelayanan 

yang palingbanyak menjadi acuan, sebagai berikut: 



   
 

 
 
 
 

 

 ) Bukti fisik atau bukti langsung (tangible) 
 

dimensi kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan yang berhubungan dengan tempat berjalannya usaha 

tersebut yang meliputi fasilitas fisik, perlangkapan penunjang usaha, 

karyawan, serta sarana komunikasi contoh nya fasilitas tempat 

duduk dan meja, seragam karyawan, lokasi parkir, serta ruang 

makan yang nyaman pada warung makan. Terkadang pelanggan 

mengeluhkan tentang ruangan yang sempit dan kurang nyaman, 

lokasi parkir yang kurang memadai sehingga konsumen kesusahan 

dalam memarkirkan kendaraannya, penataan meja dan kursi yang 

terlalu berdekatan yang membuatkonsumen susah untuk bergerak, 

serta penampilan karyawan yang kurang bersih yang kurang enak 

dilihat. Kodisi fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi 

pelanggan terhadap produk dan tempat usaha. Pelanggan akan 

merasa puas apabila kondisi fisik tempat usaha baik dan 

memuaskan sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. 

 ) Keandalan (reliability) 

 
Kemampuan untuk diandalkan dalam menunjukkan layanan yang 

dijanjikan dengan tanggung jawab dan akurat kepada pelanggannya. 

Reliability berarti perusahaan menepati apa yang dijanjikan, baik 

mengenai pengantaran, pemecahan masalah dan harga. 

Kemampuan memberiakn pelayanan yang dijanjikan dengan seger a, 

akurat dan memuaskan. Reliabilitas, meliputi dua aspek utama, yaitu 

kosistensi kinerja (performance) dan sifat dapat dipercaya 

(dependability). Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan 



   
 

 
 
 
 

 

jasanya secara benar sejak awal (right from the first time), memenuhi 

janjinya secara akurat dan andal (misalnya, menyampaikan jasa 

sesuai dengan janji yang disepakati), menyampaikan data (record) 

secara tepat, dan mengirimkan tagihan yang akurat. 

 ) Jaminan(assurance) 
 

Para karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan 

terhadap perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman 

bagi para pelanggannya bebas daribahaya fisik, resiko dan keragu- 

raguan. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap 

sopan dan menguasai pengetahuan, dan juga berkompetensi serta 

memiliki sifat dapat dipercaya yang dibutuhkan untuk menangani 

setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. Perilaku para karyawan 

mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan danperusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para 

pelanggannya yang meliputi keamanan transaksi dan reputasi 

rumah makan beserta karyawan nya seperti karyawan rumah 

makan yang berwawasan luas dan berpengalaman. 

 ) Daya tanggap (responsiveness) 
 

Kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak membantu tamu 

dan memberikan layanan yang tepat waktu. Responssivitas atau 

daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. 

Beberapa contoh diantaranya: ketepatan waktu pelayanan, 

pengiriman slip transaksi secepatnya, kecepatan menghubungi 

kembali pelanggan, dan penyampaian layanan secara cepat. Dimensi 



   
 

 
 
 
 

 

ini menegaskan perhatian dan kecepatan waktu dalam hubungannya 

dengan permintaan pelanggan, pertanyaan, komplain dan masalah 

yang terjadi. Keinginan karyawan membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan dengan tanggap, cepat serta memuaskan. 

 ) Empati (empathy) 

 

meliputi kemudahan dalam menjalin hubungan antara karyawan 

dan konsumen, komunikasi yang efektif, perhatian secara personal 

kepada pelanggan, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

pelanggan yang berupa kemampuan untuk mengerti keinginan 

pelanggan, serta memperhatikan emosi atau perasaan pelanggan 

dan juga tersedianya perhatian atau atensi untuk para pelanggan, 

seperti karyawan warung kopi yang sangat akrab dengan 

pelanggannya, dan bersikap sabar serta menjadi pendengar yang 

baik. 

    Jenis-jenis pelayanan 
 

Menurut Tjiptono (        ) terdapat berbagai macam kategori atau 

jenis unsur pelayanan yang diantaranya sebagai berikut: 

 ) Informasi, misalnya jalan/ arah menuju lokasi produsen, jadwal 

penyampaian produk, harga, instruksi, dokumentasi, konfirmasi, 

reservasi tiket, dan lain-lain. 

 ) Konsultasi, seperti pemberian saran, konseling pribadi dan konseling 

manajemen/ teknis. 

 ) Order taking/pemesanan, meliputi aplikasi/ pendaftaran keanggotaan 

tertentu, jasa berbasis kualifikasi, order entry dari reservasi. 



   
 

 
 
 
 

 

 ) Hospitality/keramah-tamahan, meliputi sambutan, foods dan 

beverages, toilet, perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu 

transportasi dan keamanan. 

 ) Caretaking, terdiri dari perhatian dan perlindungan atas barang yang 

dimiliki pembeli yang mereka bawa serta perhatian dan perlindungan 

atas barang yang dibeli konsumen. 

 ) Exception/pengecualian, meliputi permintaan khusus sebelum 

penyampaian produk, menangani komplain/ pujian/ saran, 

pemecahan masalah dan restitusi (pengembalian uang, kompensasi, 

dsb). 

 ) Billing/pengajuan rekening, meliputi laporan rekening periodik faktur , 

untuk transaksi individual, laporan verbal mengenai jumlah rekening. 

 ) Pembayaran dalam bentuk pembayaran swalayan oleh konsumen, 
 

konsumen berinteraksi dengan personil perusahaan yang menerima 

pembayaran, pengurangan otomatis atas rekening konsumen 

 . Pedagang kaki lima 
 

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah 

istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. 

Secara “etimologi”atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis 

pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang 

bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang 

tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat 

keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi 

berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang 



   
 

 
 
 
 

 

kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi 

usaha yang permanen atau tetap. 

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam 

sektor informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang 

dan atau jasa yang melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini 

sering disebut dengan sektor informal perkotaan 

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono 

(    -  ) sebagai berikut: 

 ) Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu 

pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri 

 ) Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya 

mejual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, 

maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil 

 ) Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran 

 
 ) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil 

 

 ) Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang 

yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah 

 ) O mzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak 

 
menentu 

 

 ) Para pembeli umumnya berdaya beli rendah 

 
 ) Umunya pedagang kaki lima merupakan usaha “familt enterprise”, 

artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut 

 ) Mempunyai sifat “one man enterprise”, yaitu usaha yang hanya 
 

dijalankan oleh satu orang 



   
 

 
 
 
 

 

  ) Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang 

menjual barang yang khusus 

  ) Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, 

sering kali jenis dagangannya berubah-ubah 

  ) Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap 

 
B. Tinjauan empiris 

 
Tinjauan empiris adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan 

selanjutnya menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dalam 

hal lain, tinjauan empiris yaitu hasil dari suatu percobaan untuk asumsi 

perbandingan penelitian 

 
 

PENELITIAN TERDAHULU 

 
 . Penelitian yang dilakukan oleh Randy Cristian Winarta dan Yohanes 

Sondang Kunto (    ) yang berjudul Pengaruh Kualitas layanan Rumah 

Makan Bromo Asri Terhadap Kepuasan Konsumen. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: 

- Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bukti fisik, Keandalan, daya 

tanggap. asuransi, dan Jaminan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hasil ini menunjukkan bila layanan yang 

diberikan terdiri dari   dimensi yang dilakukan Bromo Asri berkenan di 

hati Pelanggan. 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Candra (    ) yang berjudul Hubungan 

Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Konsumen yang Dimoderasi oleh 

Kepuasan Konsumen pada Lesehan dan Pemancingan Sego Wiwit 

Kalasan Sleman DIY. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 



   
 

 
 
 
 

 

- Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang substansi 

(sedang) antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen 

pada Lesehan dan Pemancingan Sego Wiwit Kalasan, Sleman, DIY. 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (    ) yang berjudul Analisis 

Kepuasan Pelanggan pada Restoran Fast Food di Kota Medan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa: 

- Hasil penelitian ini adalah hasil kepuasan pelanggan, hampir semua 

indikator yang diukur memiliki indeks kepuasan pelanggan di bawah 

     . ini menunjukkan bahwa secara umum pelanggan masih 

merasa belum terpenuhi harapannya. Masih ada gap yang besar 

antara harapan dengan kenyataan pelayanan yang diperolehnya. 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Septiono (    ) yang berjudul Analisis 

Kepuasan Konsumen terhadap Pelayanan Restoran Burger King 

Senayan City dengan menggunakan Metode CHI Square. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: 

- Hasil penelitian ini adalah dari kelima dimensi nilai Chi Square hitung 

        lebih besar dari Chi kuadrat label       dengan tingkat 

kepercayaan     yang berarti terjadi peolakan terhadap Ho dan 

penerimaan Ha. Maka didapat suatu analisis bahwa konsumen 

restoran Burger King Senayan City merasa puas terhadap pelayanan 

yang diberikan. 

 . Penelitian yang dilakukan oleh Indra Wahyu Dianto(    ) yang berjudul 

Analisis kepuasan konsumen waroeng shake & steak jl cendrawasih no. 

   yogyakart. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 



   
 

 
 
 
 

 

- terdapat tingkat kepuasan konsumen yang tinggi pada kualitas 

pelayanan dilihat dari atribut bukti langsung, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati. Dalam penelitian ini terlihat bahwa 

peneliti sama – sama membahas mengenai tingkat kepuasan 

konsumen 

 

C. Kerangka berfikir 
 

Supranto (    :  ) mengingatkan bahwa untuk memenangkan 

persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada para 

pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk yang mutunya lebih 

baik, harganya lebih murah, penyerahan produk yang lebih cepat dan 

pelayanan yang lebih baik dari pada para pesaingnya. Produk dengan mutu 

jelek, harga yang mahal, penyerahan produk yang lambat bisa membuat 

pelanggan tidak puas, walaupun dengan tingkatan yang berbeda. 

Jika konsumen merasa puas dengan produk atau makanan tertentu, 

mereka cenderung membeli lagi, menceritakan pada orang lain mengenai 

pengalamannya tersebut. Sebaliknya jika konsumen tidak puas terhadap 

produk dan makanan serta pelayanan tertentu maka mereka cenderung 

mengeluh pada penjual mengenai produk itu. 

Untuk menciptakan pembelian ulang sudah barang tentu perusahaan 

harus memberikan kepuasan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam 

melakukan pembelian ulang. Memberikan kepuasan kepada pelanggan 

hanya dapat diperoleh kalau perusahaan memperhatikan apa yang 

diinginkan oleh pelanggan (Yamit,     :   ). 



   
 

Pengaruh Pelayanan (X) 
 

 . Kehandalan (Reability) 

 . Daya Tanggap 

(Responsive) 

 . Empiati (Empathy) 

(Pertiwi,    ) 

Kepuasan Konsumen (Y) 
 

 . Loyalitas 

 . Kepercayaan 

 . Keamanan 

 . Kenyamanan 

(Pertiwi,    ) 

 
 
 
 

 

Dalam hal ini seperti penjualan makanan dan minuman kepada 

konsumen maka salah satu upaya untuk memuaskan konsumen adalah 

melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas 

adalah pelayanan yang mampu memenuhi harapan pelanggan. Kualitas 

pelayanan ini dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan secara 

sempurna. 

Berikut ini disajakina gambar dari kerangka penelitian terakait judul yang penelitia 

ambil yaitu Analsisi Kepuasan Konsumen pada Pedagang Kaki Lima di Alun-alun 

Kab Barru. 

 

 

Gambar     Kerangka Berpikir 

 
D. Hipotesis 

 
Hipotesis adalah gambaran hasil dan dugaan sementara dari penelitian. di 

mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Hipotesis sebagai dugaan sementara peneliti terhadap masalah 

penelitian, namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis 

bisa benar ataupun salah. Dan diduga Pelayanan Pedagang Kaki Lima 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen di Alun-alun 

Kab Barru 



   
 

 
 
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 
 

Dalam penelitian ini peneliti mengguankan jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian berdasarkan investigasi 

sistematis terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan data berupa angka 

yang dapat diukur dengan cara komputasi, matematika, maupun dengan 

teknik statistik. 

Menurut (Sujarweni,     ) penelitian kuantitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). 

Jenis penelitian kuantitatif dipilih karena untuk mengetahui 

tanggapan kepuasan konsumen yang datang ke alun-alun Kota Barru 

terhadap pelayanan yang diberikan oleh pedagang kaki lima yang ada di 

sekitar alun-alun Kota Barru. 

B. Waktu dan Lokasi penelitian 

 
Penelitian ini dikatakan penelitian lapangan karena peneliti meneliti 

tentang kepuasan konsumen terhadap pedagang kaki lima di Alun-alun Kota 

Barru, dengan lokasi penelitian dilakukan di Alun-alun Kota Barru sebagai 

tempat penelitian. 

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam 

kurung waktu satu bulan dimulai bulan April      sampai Juni     , minggu 



   
 

 
 
 
 

 

pertama akan dilakukannya survey, wawancara dan penyebaran angket 

minggu berikutnya akan melakukan pengolahan data. 

C. Populasi dan Sampel 

 
 . Populasi 

 
Populasi merupakan sekumpulan orang atau benda yang berada di 

suatu wilayah memiliki karakteristik tertentu yang hendak diteliti dan diambil 

datanya untuk kebutuhan penelitian. 

Untuk penelitian ini sendiri pedagang kaki lima adalah penjaja 

dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan ( 

DMJ/Trotoar) dan   yang menjadi sasaran penelitian adalah yang berada 

di lokasi terkait penelitian, seperti pedagang jajanan, pedagang minuman, 

serta pedagang mainan anak anak yang sering kali juga ditemukan di 

lokasi penelitian, namun pada dasarnya pedagang kaki lima yang menjual 

jajanan serta cemilan menjadi fokus utama, karena pedagang inilah yang 

mendominasi serta paling menarik minat konsumen yan edang berada 

dilokasi atau di tempat penelitian dilakukan. 

Penentuan populasi tentunya dilakukan berdasarkan hasil 

observasi terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan sebelumnya terdapat 

banyak jenis pedagang kaki lima yang menjajakan dagangnya di lokasi 

tempat penelitian, namun berdasarkan observasi pedagang kaki lima 

yang menajajakan jajan atau cemilanlah yang menjadi sorot utama dalam 

penelitian ini, dikarena kan karena jumlahnya yang mendominasi serta 

menjadi pilihan utama bagi seluruh konsumen yang sedang berada 

dilokasi tersebut. 



   
 

 
 
 
 

 

Menurut (Sugiyono,     ) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian yaitu 

konsumen pedagang kaki lima yang datang ke alun-alun Kota Barru. 

 . Sampel 
 

Setelah menentukan populasi dari penelitian langkah selanjutnya yaitu 

menentukan sampel. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang 

akan diambil untuk dijadikan bahan penelitian. Peneliti tidak mungkin 

mengambil semua unit dalam populasi karena terbatasnya dana yang 

dimiliki, tenaga, maupun waktu, maka peneliti menggunakan sebagian 

sampel dari populasi itu. Sampel dalam penelitian ini di ambil secara 

random sampling yaitu konsumen pedagang kaki lima yang datang ke alun- 

alun Kota Barru yang berjumlah    responden. 

 
 
 

 . Teknik Pengambilan Sampel 

 
Pada penelitian kali ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

oleh peneliti yaitu teknik random sampling. Random sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel secara acak tanpa memandang karakteristik 

tertentu. Sampel dipilih random yang dimaksudkan sebagai representasi yg 

tidak bias dari total populasi. Sampel di ambil dari konsumen atau 

masayarakat yang datang ke alun-alun Kota Barru dan di dapat sampel 

sebanyak    responden. 



   
 

 
 
 
 

 

D. Sumber data 
 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian 

ini, menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Oleh karna itu sumber data terbagi menjadi dua, 

sebagai berikut: 

 . Sumber Data Primer 

 

Data primer, merupakan data yang diperoleh dari konsumen yang 

ada di alun-alun kota barru secara langsung melalui wawancara atau 

kuesioner. Data primer yang digunakan berupa hasil tanggapan 

mengenai kepuasan konsumen terhadap pedagang kaki lima di alun-alun 

kota barru. 

 . Sumber Data Sekunder 
 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dihasilkan dan 

diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang 

diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi 

keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding (Burhan 

Bugis         ) Data sekunder tersedia dalam bentuk tulisan -tulisan 

yang telah diterbitkan,dokumen-dokumen negara, penerbitan balai 

penelitian dan lain-lain. 

A. Teknik pengumpulan data 
 

Ada dua teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini, 

yaitu Kuesioner dan Dokumentasi. Kesemuanya ini akan digunakan untuk 

meneliti tentang tingkat kepuasan konsumen, sehingga teknik satu dengan 

yang lain dapat menggambarkan tingkat kepuasan konsumen terhadap 



   
 

 
 
 
 

 

pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Barru. 

 
 . Kuesuoner/angket 

 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

membuat rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang di suguhkan 

kepada responden demi mendapatkan data yang diperlukan oleh 

peneliti. Dengan kuisioner kita juga bisa mendapatkan data dari 

sampel banyak orang, pengumpulan datanya pun relatif cepat karena 

peniliti tidak harus berada langsung pada saat pengisian kuesioner. 

Kuesioner ini ditujukan kepada konsumen pedagang kaki lima di alun- 

alun kota barru. 

 . Dokumentasi 

 

Dokumentasi asal kata dari dokumen yang artinya barang tertulis, 

sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu 

cara mendapatkan data berdasarkan catatan. Dari definisi tersebut, 

peneliti akan menggunakan dokumentasi berupa foto ketika sedang 

melaksanakan penelitian terkait desain grafis dari Topten. 

Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan sejumlah dokumen 

tertentu yang diperlukan dalam penelitian. Yaitu dengan 

mengumpulkan data-data dari buku, teori-teori yang di publikasikan 

oleh para ahli, dan juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian yang di 

dapatkan dari internet, yang membahas teori yang diperlukan dalam 

penelitian ini 

E. Metode Pengujian Data 

 
Data yang telah di dapatkan dari hasil kuesioner kemudian dilakukan 

pengujian keabsahan data untuk mengetahui layak atau tidaknya data untuk 



   
 

 
 
 
 

 

dijadikan bahan penelitian. Dalam pengujian data kali ini peneliti 

menggunakan dua metode yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 

 . Uji Validitas 
 

Uji validitas digunakan untuk mengukur hasil kuesioner sah atau 

tidaknya data yang akan di olah. Menurut (Sujarweni,     ), Uji Validitas 

dapat menggunakan teknik korelasi produk momen dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Keterangan : 

 

r = Koefisien korelasi antara X dan Y 

N = Jumlah subyek 

X = Skor item 

 

Y = Skor total 

 

X = Jumlah skor item 

 

∑𝑌 = Jumlah skor total 

 

∑𝑋  = Jumlah kuadrat skor item 

 

∑𝑌  = Jumlah kuadrat skor total 

 
Data yang diperoleh dari uji coba pada beberapa responden kemudian 

dilakukan uji validitas dengan melihat korelasi antar item pertanyaan. Jika 

Rhitung > Rtabel pada nilai signifikasi yang ditetapkan maka dinyatakan 

valid sementara jika Rhitung < Rtabel pada signifikasi yang ditetapkan 

maka dinyatakan tidak valid. 

 . Uji Reliabilitas 

 
Pengukuran reliabilitas dilakukan sejauh mana suatu hasil kuesioner 

konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, uji reliabilitas 



   
 

Y = a + bX 

 
 
 
 

 

dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach dan 

dengan menggunakan program komputer SPSS   . 

Menurut (Sujarweni,     ) menyatakan uji reliabilitas dapat dilakukan 

secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai alpha 

>  ,   maka reliabel. Rumus: 
 

Keterangan: 

 

a = Koefisien reliabilitas alpha 

 

k = Jumlah item 

 

Sj = Varian responden untuk item iansbutir 

 
Sx = Jumlah varian skor total 

 

F. Teknik Analisa Data 

 
 . Analisis Regresi Linear Sederhana 

 
Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara 

satu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurnan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut : 

 
 

 

 
Keterangan: 



   
 

 
 
 
 

 

Y = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

 
X = Variabel independen 

 

a = Konstanta (nilai Y apabila X =  ) 

 

b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 
 . Uji Parsial (Uji T) 

 
Uji t merupakan uji hipotesis statistik yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji 

parsial digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing- 

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Menurut (Magdalena,     ), “Uji-t atau t test adalah salah satu uji 

statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

dalam membedakan rata- rata pada dua populasi”   Taraf signitifikansi uji t 

adalah    

Kriteria: 

 
Ho: tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y. 

Ha: ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y. 

 ) Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 
 ) Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 



 

 

 

BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 
Gambaran umum objek penelitian merupakan salah satu hal yang patut 

diketahui dalam melakukan penelitian, karena dengan mengetahui gambaran 

penelitian maka peneliti bisa menentukan lokasi dan prosedur apa saja yang 

harus digunakan. Penelitian ini mengambil objek penelitian pada konsumen 

pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Kota Barru. Alun-alun ini terletak di 

pusat kota Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Alun-alun ini banyak dikunjungi 

oleh pemuda-pemudi dalam melaksanakan kegiatan dan menikmati 

hembusan angin sore yang adem nan sejuk. Tempat ini juga tidak pernah sepi 

didatangi oleh masyarakat yang ingin duduk santai menikmanti suasana sore 

sampai menjelang malam. Di tempat ini juga terdapat banyak pedagang kaki 

lima yang menyediakan beragam jenis makanan dan minuman yang dapat 

dinikmati pengunjung saat berkunjung ke alun-alun kota barru. 

Tujuan di laksanakanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggapan 

mengenai kepuasan konsumen terhadap pelayanan pedagang kaki lima yang 

ada di alun-alun Kota Barru. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif yang mana 

penemuan yang bisa di capai dengan berfokus terhadap perhitungan dan 

angka-angka statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data primer yang berupa data hasil kuesioner yang di ajukan kepada 

konsumen yang datang ke alun-alun kota barru. Sampel dalam penelitian ini di 

ambil menggunakan teknik pengambilan random sampling dan di dapat 

sampel sebanyak    responden. 

 
 

   



   
 

 
 
 
 
 

 . Deskripsi Karakteristik Responden 
 

Adapun karakteristik responden yang di cantumkan dalam kuesioner 

penelitian ini hanya mencakup   (dua) karakteristik yaitu, berdasarkan jenis 

kelamin dan kelompok usia agar hasil terlihat lebih jelas, maka dari itu 

disajikan tabel sesuai karakteristik seperti di bawah ini: 

    Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Tabel     

Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

  Laki-laki        

  Perempuan        

 Jumlah         

Sumber: Hasil olah data primer 

 
Berdasarkan data tabel di atas di peroleh karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak    orang (   ) dan 

berdasarkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak    orang 

(   ). Bisa disimpulkan bahwa konsumen yang datang ke alun-alun 

Kota Barrru di dominasi oleh jenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 

   . 



   
 

 
 
 
 

 

    Karakteristik Berdasarkan Kelompok Usia 
 

Tabel 

    Usia 

No Usia Frekuensi Presentase (%) 

    -   tahun        

    -   tahun        

    -   tahun        

  >    tahun      

 Jumlah         

Sumber: Hasil olah data primer 

 
Berdasarkan data tabel di atas di peroleh karakteristik responden 

kelompok usia   -   tahun sebanyak    orang (   ), kelompok usia 

  -   tahun sebanyak    orang (   ), kelompok usia   -   tahun 

sebanyak    orang (   ), dan kelompok usia di atas    tahun 

sebanyak   orang (   ). Bisa disimpulkan bahwa konsumen yang 

datang ke alun-alun Kota Barrru di dominasi oleh kelompok usia   -    

tahun yaitu berjumlah    . 

 . Analisis Jawaban Responden 
 

Data yang diperoleh peneliti dari hasil kuesioner para konsumen 

kemudian langkah selanjutnya data jawaban responden di analisis 

menggunakan skala likert  - . Berikut merupakan tingkatan dari skala 

likert: sangat setuju  , setuju  , netral  , tidak setuju  , sangat tidak setuju 

 . Untuk memudahkan kesimpulan tanggapan responden, penelitian 



   
 

 
 
 
 

 

menggunakan perhitungan teknik skorsing Sugiyono (    ) dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

Rumus panjang kelas Interval: 

 
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 

= 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 

 
 

 
  −   

  

 
 

 
=     

 
 

Dari hasil rumus diatas di peroleh panjang kelas interval  ,  dengan 

interval dan kategori yang tersaji pada tabel: 

Tabel     

Intepretasi Interval Jawaban Responden 
 

No Interval Kategori 

       –      SS 

       –      S 

       –      CS 

       –      TS 

       –      STS 

Sumber : Sugiyono (    ) 

 
Intepretasi interval jawaban responden tersebut yang nantinya akan 

digunakan sebagai kesimpulan dari rata-rata jawaban responden. 



   
 

 
 
 
 

 

    Jawaban Responden Tentang Variabel Pelayanan Pedagang Kaki 

Lima (X) 

Berikut ini merupakan data yang sudah peneliti peroleh dari 

responden mengenai tanggapan pelayanan pedagang kaki lima (X) yaitu: 

Tabel     

 
Jawaban Responden terhadap Variabel Pelayanan Pedagang Kaki Lima (X) 

 

Respon 
Pelayanan (X) 

Total rata  Kategori 
X.  X.  X.  X.  X.  X.  X.  X.  X.  X.   

                              SS 

                              S 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              S 

                              S 

                              SS 

                              S 

                               SS 

                               SS 

                               S 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               S 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 



   
 

 
 
 
 
 
 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

                               SS 

jmlh                                                     

rata                                                        SS 

Sumber : Hasil Olah Data Primer 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bawha rata-rata skor variabel 

pelayanan PKL (X) sebesar  ,  , nilai rentang  ,   ini berada pada 

kategori Sangat Setuju (SS). Hal ini berarti bahwa tanggapan responden 

terhadap pelayanan PKL yang diberikan ataupun yang ada di alun-alun 

Kota Barru berada pada rentang sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa 

tanggapan responden terhadap pelyanan PKL yang diberikan sudah 

memenuhi kriteria konsumen. 



   
 

 
 
 
 

 

    Jawaban Responden tentang Kepuasan Konsumen (Y) 
 

Berikut ini merupakan data yang sudah peneliti peroleh dari responden 

mengenai tanggapan kepuasan konsumen (Y) yaitu: 

Tabel     

 
Jawaban Responden terhadap Variabel Kepuasan Konsumen 

 

Resp Kepuasan Konsumen (Y)    

 Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Total Rata  Kategori 

                         CS 

                         S 

                         S 

                         S 

                         SS 

                         SS 

                         S 

                         S 

                         SS 

                          SS 

                          S 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                       ,  SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 



   
 

 
 
 
 
 
 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

jumlah                                               

rata                                              SS 

Sumber : Hasil olah data primer 

 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bawha rata-rata skor variabel 

kepuasan konsumen (Y) sebesar  ,  , nilai rentang  ,   ini berada pada 

kategori Sangat Setuju (SS). Hal ini berarti bahwa tanggapan mengenai 

kepuasan konsumen terhadap pedagang kaki lima di alun-alun kota barru 

berada pada rentang sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa tanggapan 

responden sudah memenuhi kebutuhan konsumen. 



   
 

 
 
 
 

 

B. Hasil Analisis Pengujian Data 

 
 . Uji Validitas 

 
Uji validitas data dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

setiap butir instrumen yang digunakan sebagai alat penelitian. instrumen 

dinyatakan valid jika pernyataan pada butir item pertanyaan kusioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam penelitian. 

Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan dengan cara 

membandingkan hasil nilai r-hitung dengan nilai r-tabel dengan derajat 

kebebasan atau degree of freedom n-  =   -  =   . 

Adapun kriteria validitas sebagai berikut: 

 
a. Nilai r-hitung > r-tabel maka butir item dinyatakan valid 

 

b. Nilai r-hitung < r-tabel maka butir item dinyatakan tidak valid 

 

Untuk memperjelas hasil perhitungan uji validitas dari setiap butir kuesioner 

maka berikut disajikan hasil setiap variabel berikut ini: 

 . Variabel Pelayanan Pedagang Kaki Lima (X) 

 

Berdasarkan hasil olah data uji validitas dengan bantuan program SPSS 

versi    doperoleh data validitas butir item kuesioner variabel pelayann 

sebagai berikut: 



   
 

 
 
 
 

 

Tabel     

Hasil Validitas Kuesioner Variabel Pelayanan Pedagang Kaki Lima (X) 

 
No Butir Item r-hitung r-tabel (   -  =   ) α 

     
Keterangan 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _    ,           Valid 

Sumber : Hasil Olah Data Primer 

 

Berdasarkan data tabel     disimpulkan bahwa hasil uji validitas setiap 

butir kuesioner variabel pelayanan sebanyak    butir item, semua butir 

item menunjukan hasil yang valid. 

 . Variabel Kepuasan Konsumen 

 

Berdasarkan hasil olah data uji validitas dengan bantuan program 

SPSS versi    doperoleh data validitas butir item kuesioner variabel 

kepuasan konsumen sebagai berikut: 



   
 

 
 
 
 

 

Tabel     

Hasil Validitas Kuesioner Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

 
No Butir Item r-hitung r-tabel (   -  =   ) 

α      
Keterangan 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Sumber : Hasil Olah Data 

 

Berdasarkan data tabel     di atas diketahui bahwa hasil uji validitas 

setiap butir item pertanyaan kuesioner variabel kepuasan nasabah 

dinyatakan valid, karena hasil nilai r-hitung > r-tabel. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen kuesioner variabel kepuasan konsumen 

dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat penelitian. 

 . Uji Reliabilitas 
 

Setelah melakukan uji validitas, untuk lebih membuktikan kehandalan 

dari setiap instrumen maka selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. Uji realibilitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

Cronbach’s Alpha >     . Jika nilai Cronbach’s Alpha >      maka 



   
 

 
 
 
 

 

instrumen penelitian tersebut dinyatakan reliabel. Unutk interprestasi 

koefisien reliabilitas menggunakan kategori sebagi berikut: 

Tabel     

Inteprestasi Alpha Cronbach’s 

Nilai Alpha Cronbach’s Kategori 

<     Tidak Reliabel 

     –      Kurang Reliabel 

     –       Reliabel 

Sumber: Sugiyono (        ) 

 
 
 

Adapun hasil uji reliabilitas diperoleh data sebagai berikut: 

 
Tabel       

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Crombach’s 

Alpha 

Nilai 

Standar 
Keterangan 

  Pengaruh Pelayanan (X)            Reliabel 

  Kepuasan Konsumen (Y)            Reliabel 

Sumber: Hasil olah data primer 

Dari data tabel     di atas diketahui bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

setiap instrumen dari masing-masing variabel pelayanan (X) dan variabel 

kepuasan konsumen (Y) mempunyai nilai >     , hal ini berarti bahwa 

instrumen dinyatakan reliabel atau dengan kata lain instrumen dinyat akan 

handal dan dapat digunakan sebagai alat penelitian. 



   
 

 
 
 
 

 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

 
 . Analisis Regresi Linear Sederhana 

 
Menurut Ghazali (    ) Uji Analisis regresi linear sederhana dilakukan 

karena untuk mengetahui hubungan antara dua variabel , juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Berikut merupakan hasil dari uji regresi linear berganda: 

Tabel      

 
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana 

 

Coefficientsa 

 
 
 

Model 

 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

(Constant)                          

Pelayanan                               

a. Dependent Variable: Kepuasan konsumen 

 

 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan bantuan SPSS    maka 

diperoleh hasil output persamaan regresi yaitu: 

 . Konstanta =  ,    

 
Artinya apabila variabel independen yaitu variable pelayanan pedagang 

kaki lima diasumsikan tetap atau sama dengan nol ( ), maka variabel 

dependen yaitu variabel kepuasan konsumen bernilai  ,    satuan. 

 . Pelayanan Pedagang Kaki Lima =  ,    

 

Artinya jika variabel pelayanan pedagang kaki lima meningkat sebesar 

satu satuan maka kepuasan konsumen meningkat sebesar  ,    

satuan. Artinya menunjukan bahwa jika variabel X (pelayanan pedagang 



   
 

 
 
 
 

 

kaki lima) mengalami peningkatan atau penurunan   maka Y ( kepuasan 

konsumen) akan mengalami penigkatan atau penurunan sebesar  ,   . 

 . Uji Parisal (Uji T) 
 

Uji t merupakan uji hipotesis statistik yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau 

dengan melihat kolom signifikansi   . 

Kriteria: 

 

 . Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari  ,   maka Ha diterima dan Ho 

ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

 . Apabila nilai signifikansi lebih besar dari  ,   maka Ha ditolak dan Ho 

diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel depende 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program komputer SPSS 

diperoleh nilai t hitung sebesar  ,    > nilai t tabel  ,    dan nilai 

signifikan sebesar  ,    <  ,  . Nilai signifikan  ,    lebih kecil dari   ,   

maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, hal ini 

menunjukan bahwa secara parsial Pelayanan Pedagang Kaki lima (X) 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Selain itu, dengan 

melihat nilai koefisien yang bernilai positif, maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa variabel pelayanan PKL berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen diterima. Hal ini berarti apabila 

pelayanan semakin meningkat maka kepuasan konsumen akan semakin 

meningkat. 



   
 

 
 
 
 

 

D. Pembahasan Pengaruh Pelayanan Pedagang Kaki Lima terhadap 

Kepuasan Konsumen 

Dalam hasil penelitian kali ini dapat diketahui bahwa pelayanan 

pedagang kaki lima berpengaruh posiitf dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen, hal ini dapat diketahui berdasarkan nilai t-hitung sebesar  ,    

> nilai t tabel  ,    dan nilai signifikansi sebesar  ,    <  ,  . Artinya Ha 

diterima dan Ho ditolak ini menunjukan terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara pelayanan pedagang kaki lima terhadap kepuasan 

konsumen di alun-alun Kab Barru. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni Shinta Dewi 

(    ) yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Sedangkan menurut hasil penelitian Siti Maemunah 

(    ) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif serta 

tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen . 

Bisa disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pedagang kaki 

lima di alun-alun Kota Barru terhadap konsumen yang datang akan 

menentukan sikap konsumen apakah mereka akan merasa puas atau 

sebaliknya. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh pedagang kaki 

lima maka akan semakin besar pula peluang konsumen merasa puas. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

 
Dari hasil penelitian di atas yang berjudul “Analisis Kepuasan Konsumen 

pada Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Barru” peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa adanya pengaruh pelayanan pedagang kaki lima terhadap 

kepuasan konsumen di Alun-alun Kab. Barru, hal ini didukung oleh beberapa 

hasil observasi dan analisa data Berdasarkan uji t menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara pelayanan pedagang kaki lima terhadap kepuasan 

konsumen. Karena nilai t-hitung lebih besar dari pada nilai t-tabel dan nilai 

signifikan. Pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen menunjukkan 

pengaruh yang signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelayanan 

pedagang kaki lima maka akan semakin besar juga kepuasan konsumen yang 

didapatkan. 

 
 
 

B. Saran 

 
Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan terhadap pihak-pihak yang 

terkait maupun pihak yang berkepentingan lainya adalah sebagai berikut: 

 . Untuk pihak pemerintahan setempat, diharapkan pemerintah dapat 

memberikan fasilitas umum berupa lokasi, tenda, dan gerobak untuk 

berjualan para PKL. Dan Pelayanan merupakan faktor dominan dari 

kepuasan konsumen, untuk itu perlu kiranya pemerintah kota untuk 

memberikan pelatihan terhadap para pedagang kaki lima tentang cara 

bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap konsumen 



   
 

 
 
 
 

 

 . Untuk pihak pedagang kaki lima hendaknya untuk tidak membuka lapak 

jualannya sembarang, karena hal ini dapat mengganggu pengguna jalan 

dan menyebabkan kemacetan. 

 . Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pada fokus penelitan 

dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan pengaruh pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen . Juga menggunakan metode dan alat uji 

yang lebih lengkap dan akurat sehingga memberikan kesimpulan yang 

lebih valid 
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LAMPIRAN   

 
KUESIONER PENELITIAN 

ANALISI KEPUASAN KONSUMEN PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI 

ALUN-ALUN KAB BARRU 

 
 
 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Umur : 
 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

 

 . Pada angket ini terdapat    pernyataan untuk variabel Pelayanan Pedagang 

Kaki Lima dan   pernyataan untuk variabel Kepuasan Konsumen. 

Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan kepuasan 

nasabah. Berilah tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia dengan pilihan 

anda 

 . Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. 

Tanggapan anda jangan dipengaruhi oleh tanggapan terhadap pernyataan lain. 

 . Terima kasih atas kesediaan anda untuk mengisi kuesioner ini. 

 
Keterangan Pilihan Tanggapan : 

 
a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Netral 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 



   
 

 

 

 

 

 

a. Variabel Pelayanan Teller 
 

No Pernyataan Tanggapan 

SS S KS TS STS 

  Penjual bersikap ramah ketika melayani 

konsumen 

     

  Penjual menyajikan makanan/minuman 

dengan cepat kepada konsumen 

     

  Penjual menawarkan dagangannya 

dengan ramah 

     

  Barang dagangan yang dijual kepada 

konsumen sesuai dengan kondisinya 

tanpa melebih-lebihkan ataupun 

mengurangi 

     

  Informasi yang disampaikan kepada 

konsumen sesuai dengan barang 

dagangan yang dijual dan tidak 

mengandung tipu daya. 

     

  Berdagang tidak pernah mengurangi 

timbangan/ ukuran/ jumlah barang yang 

telah dibeli konsumen 

     

  Harga yang ditawarkan oleh penjual 

sesuai dengan kemampuan para 

konsumen 

     

  Harga barang dagangan yang 

ditawarkan pantas dan layak sesuai 

dengan kualitasnya 

     

  Penjual memberikan perlakuan yang 

sama kepada setiap konsumen 

     

   Barang dagangan yang ditawarkan 

selalu memperhatikan aspek kesehatan 

     



   
 

 

 

 

 

 
 

 bagi masyarakat (tidak mengandung 

bahan pengawet yang membahayakan 

konsumen) 

     

 

b. Variabel Kepuasan Konsumen 
 

No Pernyataan Tanggapan 

SS S KS TS STS 

  Konsumen merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan oleh penjual 

     

  Konsumen merasa nyaman ketika 

membeli makanan/minuman pada 

pedagang kaki lima 

     

  Barang atau makanan yang ditawarkan 

pedagang kaki lima sangat lengkap 

     

  Konsumen merasa puas dengan berbagai 

macam makanan dan minuman yang 

disediakan pedagang kaki lima 

     

  Konsumen merasa puas dengan produk 

yang ditawarkan oleh pedagang kaki 

lima 

     

  Konsumen merasas puas dengan harga 

yang ditawarkan oleh pedagang kaki 

lima 

     

  Konsumen merasa puas dengan kinerja 

pedagang yang cekatan dan tanggap 

     

  Konsumen merasa puas dengan 
kebersihan dan hygenisan pada 
pedagang kaki lima 

     



   
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN   

TABULASI KUESIONER 

DATA HASIL PELAYANAN PEDAGANG KAKI LIMA (X) 

 

Resp 
Pelayanan (X ) 

Total rata  Kategori 
X    X    X    X    X    X    X    X    X    X     

                             SS 

                             S 

                             SS 

                             SS 

                             SS 

                           S 

                             S 

                             SS 

                           S 

                              SS 

                              SS 

                              S 

                              SS 

                              SS 

                            SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                            S 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                            SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 



   
 

 
 
 
 

 
                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 

                              SS 



   
 

 
 
 
 

 

DATA HASIL KEPUASAN KONSUMEN (Y) 

 

RESP Kepuasan Konsumen (Y)    

 Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Y.  Total Rata  Kategori 

                         CS 

                         S 

                         S 

                         S 

                         SS 

                         SS 

                         S 

                         S 

                      ,  SS 

                          SS 

                          S 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          SS 



   
 

 
 
 
 

 
                          SS 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          S 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

                          SS 

jumlah                                               

rata                                              SS 



   
 

 
 
 
 

 

LAMPIRAN   

KARAKTERISTIK RESPONDEN 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

  Laki-laki        

  Perempuan        

 Jumlah         

 

 
 

No 
 

Usia 
 

Frekuensi 
Presentase 

 

(%) 

    -   tahun        

    -   tahun        

    -   tahun        

  >    tahun      

 Jumlah         



   
 

 
 
 
 

 

LAMPIRAN   

 
UJI VALIDITAS VARIABEL PELAYANAN PEDAGANG KAKI LIMA (X) 

 

No Butir Item r-hitung r-tabel (   -  = 

  ) α      

Keterangan 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _               Valid 

X _                Valid 

 
 

Hasil Validitas Kuesioner Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

 
No Butir Item r-hitung r-tabel (    -  = 

  ) α      

Keterangan 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 

Y_               Valid 



   
 

 
 
 
 

 

LAMPIRAN   

 
UJI RELIABILITAS PELAYANAN PEDAGANG KAKI LIMA 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

         

 
 
 

Item-Total Statistics 
  

Scale Mean if 

Item Deleted 

 

Scale Variance 

if Item Deleted 

 

Corrected Item- 

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X             ,                

X                              

X                              

X                              

X                              

X                             

X                              

X                              

X                              

X                              



   
 

 
 
 
 

 

UJI RELIABILITAS KEPUASAN KONSUMEN 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

 
 

N of Items 

        

 
 
 

Item-Total Statistics 
  

Scale Mean if 

Item Deleted 

 

Scale Variance 

if Item Deleted 

 

Corrected Item- 

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y                              

Y                              

Y                             

Y                             

Y                             

Y                             

Y                             

Y                             

 
 
 
 

Regresi Linear Sederhana 

 

Coefficientsa 

 
 
 

Model 
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