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BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang 

diperoleh dari responden. Data deskriptif penelitian disajikan agar dapat dilihat 

profil dari data penelitian dan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan 

dalam penelitian (Hair, et. al, 1995). Data deskriptif yang menggambarkan keadaan 

atau kondisi responden perlu diperhatikan sebagai informasi tambahan untuk 

memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan 

Teh Sosoro jumlahnya 97 responden.  

 

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

4.2.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Faktor. 

Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Nilai loading factor yang 

berada di atas 0,197 menunjukkan sebagai item yang valid.. Nilai loading factor 

yang lebih besar dari 0,197 juga menunjukkan ekstraksi yang baik dalam 

membentuk suatu faktor. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 

4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 
Hasil Pengujian Validitas  

VARIABEL / INDIKATOR Loading Factor Cut Off KETERANGAN 
     Mutu Produk  0,197  

-         Indikator 1 0,841  Valid 
-         Indikator 2 0,793  Valid 
-         Indikator 3 0,817  Valid 
-         Indikator 4 0,830  Valid 
-         Indikator 5 0,730 

  
Valid 

 
 Kesesuaian Harga dengan Manfaat  0.197  

-         Indikator 1 0,686  Valid 
-         Indikator 2 0,845  Valid 
-         Indikator 3 0,827  Valid 
-         Indikator 4 0,823  Valid 
-         Indikator 5 0,611  Valid 

Variasi Produk  0.197  
-         Indikator 1 0,821  Valid 
-         Indikator 2 0,840  Valid 
-         Indikator 3 0,841  Valid 
-         Indikator 4 0,782  Valid 
-         Indikator 5 0,768  Valid 

Kepuasan Pelanggan  0.197  
-         Indikator 1 0,797  Valid 
-         Indikator 2 0,789  Valid 
-         Indikator 3 0,782  Valid 
-         Indikator 4 0,866  Valid 
    

Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel-variabel yang digunakan  dalam penelitian ini mempunyai nilai 

loading factor yang lebih besar dari 0,197. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semua indikator tersebut adalah valid. 
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4.2.2 Uji  Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat 

pengukur untuk dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Cronbach 

Alpha. Pengujian reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 4.2 
Hasil Pengujian Reliabilitas  

VARIABEL / INDIKATOR r HITUNG KETERANGAN 
Mutu Produk 0,861 Reliabel 
Kesesuaian Harga dengan Manfaat 0,819 Reliabel 
Variasi Produk 0,870 Reliabel 
Kepuasan Pelanggan 0,823 Reliabel 
Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil pengujian reliabilitas konstruk variabel manfaat yang dirasakan, 

hubungan pelanggan, dan kepuasan siswa yang digunakan  dalam penelitian ini 

diperoleh nilai Alpha yang lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti bahwa konstruk 

variable-variabel tersebut adalah reliabel. 

 

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sampel hasil perhitungan rata-rata rasio keuangan selama tiga tahun, maka 

sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini perlu 

dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: normalitas data, 

multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang dilakukan sebagai berikut: 

1.  Normalitas Data 
 

Untuk menentukan data dengan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi 

harus diatas 0,05 (Imam Ghozali, 2005) Pengujian terhadap normalitas dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai mutu produk, 
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kesesuaian harga dengan manfaat, variasi produk dan kepuasan pelanggan 

mempunyai nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,051; 0,086; 0,191 dan 

0,305, hal ini berarti data yang ada terdistribusi normal.  

Tabel 4.3 
Hasil Pengujian Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

97 97 97 97
5,6515 5,5629 5,7340 5,6675
,79072 ,77853 ,77552 ,78869

,141 ,127 ,110 ,098
,063 ,067 ,110 ,094

-,141 -,127 -,097 -,098
1,393 1,253 1,083 ,969

,051 ,086 ,191 ,305

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Mutu Harga Variasi Kepuasan

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

                                      Sumber: Output SPSS 
 

 
2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas antar 

variabel independen digunakan variance inflation factor (VIF). Sampel hasil 

yang ditunjukkan dalam output SPSS maka besarnya VIF dari masing-

masing variabel independen dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:  

Tabel 4.4 
Hasil Perhitungan VIF 

Coefficientsa

,527 1,898
,464 2,154
,631 1,586

Mutu
Harga
Variasi

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kepuasana. 
 

                                          Sumber: Output SPSS 11.5; Coefficients diolah 
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Sampel Tabel 4.4 menunjukkan bahwa ketiga variabel 

independen tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10.  

3. Heteroskedastisitas 

Uji Glejser test digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas. Glejser menyarankan untuk meregresi nilai absolut 

dari ei terhadap variabel X (variabel bebas) yang diperkirakan 

mempunyai hubungan yang erat dengan δi
2 dengan menggunakan rumus 

perhitungan sebagai berikut: (Ghozali, 2004) 

[ei] = β1 Xi + vI    

dimana: 

[ei] merupakan penyimpangan residual; dan Xi merupakan 

variabel bebas. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.5 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

,708 ,314 2,252 ,027
-,100 ,064 -,221 -1,571 ,120
,041 ,069 ,089 ,594 ,554
,015 ,059 ,032 ,247 ,805

(Constant)
Mutu
Harga
Variasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AbsResa. 
 

210-1-2-3

Regression Standardized Predicted Value

4

2

0

-2

-4

R
eg
re
ss
io
n
 S
tu
d
en
ti
ze
d
 R
es
id
u
al

Dependent Variable: Kepuasan

Scatterplot

 
 Sumber: Output SPSS 11.5; Coefficients diolah 
 

Berdasar hasil yang ditunjukkan dalam Tabel 4.5 tersebut nampak 

bahwa titik-titik scatterplot menyebar (heterogen), yang menunjukkan 
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bahwa semua variabel bebas menunjukkan hasil yang tidak signifikan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam varian kesalahan. 

 

4.4. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis  

4.4.1. Pengujian Secara Serentak (Overall) 

Hasil pengujian uji F yang menguji model yang memiliki estimasi F 

sebesar 26,373 dengan signifikansi 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa 

model layak untuk diteliti (goodness of fit). 

ANOVAb

27,450 3 9,150 26,373 ,000a

32,266 93 ,347
59,715 96

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Variasi, Mutu, Hargaa. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 
 

 
4.4.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan penunjuk mengenai besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien 

determinasi ditunjukkan dengan nilai R2. Hasil penelitian ini memberikan hasil 

nilai R2 sebesar 0,442. Hal ini mengindikasikan bahwa 44,2% kepuasan 

pelanggan dapat dijelaskan oleh mutu produk, kesesuaian harga dengan 

manfaat, dan variasi produk, sedangkan selebihnya 55,8% kepuasan pelanggan 

dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model ini. 
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Model Summaryb

,678a ,460 ,442 ,58902
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Variasi, Mutu, Hargaa. 

Dependent Variable: Kepuasanb. 
 

4.4.3. Analisis Regresi  

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara mutu produk, kesesuaian 

harga dengan manfaat dan variasi produk, terhadap kepuasan pelanggan dengan 

menggunakan program SPSS dalam proses perhitungannya dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa

1,182 ,516 2,290 ,024
,329 ,105 ,330 3,140 ,002
,215 ,103 ,215 2,031 ,041
,444 ,098 ,436 4,546 ,000

(Constant)
Mutu
Harga
Variasi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasana. 
 

 Sumber : Lampiran 

Hasil tersebut dapat disajikan dalam persamaan regresi linier bentuk 

standardized sebagai berikut : 

Kepuasan Pelanggan  =  1,182 + 0,329 Mutu Produk + 0,215 Kesesuaian Harga      

+ 0,444 Variasi Produk  

Hasil persamaan regresi berganda tersebut diatas menunjukkan bahwa 

koefisien variabel mutu produk, kesesuaian harga dengan manfaat dan variasi 

produk bertanda positif. Hal memberikan arti bahwa mutu produk, kesesuaian harga 
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dengan manfaat dan variasi produk yang meningkat, maka kepuasan pelanggan 

akan semakin besar. 

Namun demikian untuk menguji kemaknaan pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas tersebut dapat diuji sebagai berikut : 

1. Uji Hipotesis pengaruh Mutu Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari t hitung variabel mutu produk 

terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 3,140 dan dengan signifikansi 

sebesar 0,002. Nilai signifikansi t = 0,002 < 0,05, menandakan bahwa mutu 

produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. 

2. Uji Hipotesis pengaruh Kesesuaian Harga dengan Manfaat terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari t hitung variabel kesesuaian 

harga dengan manfaat terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 2,031 dan 

dengan signifikansi sebesar 0,041. Nilai signifikansi t = 0,041 < 0,05, 

menandakan bahwa kesesuaian harga dengan manfaat mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima. 

3. Uji Hipotesis pengaruh Variasi Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari t hitung variabel variasi 

produk terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 4,546 dan dengan 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi t = 0,000 < 0,05, menandakan 
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bahwa variasi produk mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pembahasan Hipotesis 1 

Hubungan  antara mutu produk dan kepuasan pelanggan menimbulkan 

argumen-argumen kontra diantara para peneliti mengenai urutan terjadinya mutu 

produk dan kepuasan (Parasuraman, et. al., 1994), Kebanyakan dari penelititian 

pemasaran sepakat menerima kerangka teoritis dimana mutu produk mengakibatkan 

kepuasan pelanggan dan memiliki dampak positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari t hitung variabel mutu produk terhadap 

kepuasan pelanggan adalah sebesar 3,140 dan dengan signifikansi sebesar 0,002. 

Nilai signifikansi t = 0,002 < 0,05, menandakan bahwa mutu produk mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima.  

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa produk Teh Sosro yang 

mempunyai mutu yang baik, akan memberikan rasa prestise dari pelanggan dalam 

memanfaatkan produk Teh Sosro. Kualitas rasa terjamin, kemasan tahan lama dan 

mudah diperoleh menunjukkan mutu yang tinggi, dengan mutu produk yang tinggi 

maka pelanggan akan merasa puas dengan produk Teh Sosro. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Parasuraman, et. al., (1994) yang 

menunjukkan bahwa mutu produk mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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4.5.2. Pembahasan Hipotesis 2 

Untuk mengukur harga dapat menggunakan indikator-indikator sebagai 

berikut : menawar, referensi harga dan harga yang kompetitif. Pada saat konsumen 

melakukan evaluasi dan penilaian terhadap harga dari suatu produk sangat 

dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri. (Voss dan Giroud, 2000). 

Sementara perilaku konsumen menurut Kotler (2000) dipengaruhi oleh empat aspek 

utama yaitu budaya, sosial, personal (umur, pekerjaan, konsisi ekonomi) serta 

psikologi (motivasi, persepsi, percaya). Dengan demikian penilaian terhadap harga 

suatu produk dikatakan murah, mahal atau biasa saja, dari setiap individu tidaklah 

sama, karena tergantung persepsi individu yang dilatarbelakangi oleh lingkungan 

kehidupan dan kondisi individu. Dalam menyataannya konsumen dalam menilai 

harga suatu produk, sangat tergantung bukann hanya dari nilai nominal secara 

absolut tetapi melalui persepsi mereka pada harga. Faktor lain yang menpengaruhi 

persepsi terhadap kewajaran suatu harga adalah referensi harga yang dimiliki oleh 

pelanggan yang didapat dari pengalaman sendiri dan informasi dari luar, misalnya 

intensitas iklan dan pengalaman orang lain (Steven dan Weisberg, 2007).  

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari t hitung variabel kesesuaian 

harga dengan manfaat terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 2,031 dan 

dengan signifikansi sebesar 0,041. Nilai signifikansi t = 0,041 < 0,05, menandakan 

bahwa kesesuaian harga dengan manfaat mempunyai pengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. 

Harga yang dirasakan pelanggan sesuai dengan manfaat yang dirasakan 

akan memberikan rasa puas dari pelanggan dalam memanfaatkan produk yang 

digunakan, sehingga semakin tinggi kesesuaian harga dengan manfaat maka akan 
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semakin tinggi kepuasan pelanggan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 

produk Teh Sosro yang mempunyai kesesuaian manfaat dengan yang dirasakan 

pelanggan, akan memberikan rasa puas dari pelanggan dalam memanfaatkan produk 

Teh Sosro. Pelanggan merasakan bahwa Teh Sosro sesuai dengan kebutuhan 

dengan harga yang terjangkau, hal ini mampu memberikan ekuitas yang tinggi bagi 

perusahaan dan memberikan rasa puas bagi pelanggan. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Steven dan Weisberg, (2007) yang 

menunjukkan bahwa kesesuaian harga dengan manfaat mampu meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

4.5.3. Pembahasan Hipotesis 3 

Suatu perusahaan dilihat melalui variasinya baik itu variasi negatif maupun 

variasi positif. Variasi yang positif akan memberikan arti yang baik terhadap produk 

perusahaan tersebut dan seterusnya dapat meningkatkan jumlah penjualan. 

Sebaliknya penjualan produk suatu perusahaan akan jatuh atau mengalami kerugian 

jika variasinya dipandang negatif oleh masyarakat ( Yusoff, 1995). Sunter ( 1993) 

berkeyakinan bahwa pada masa akan datang hanya dengan variasi, maka pelanggan 

akan dapat membedakan sebuah produk dengan produk lainnya. Oleh karena itu 

bagi perusahaan jasa memiliki variasi yang baik adalah sangat penting, Dengan 

konsep variasi produk yang baik ia dapat melengkapkan identitas yang baik pula 

dan pada akhirnya dapat mengarahkan kepada kesadaran yang tinggi, kepuasan 

yang baik. 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh dari t hitung variabel variasi produk 

terhadap kepuasan pelanggan adalah sebesar 4,546 dan dengan signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi t = 0,000 < 0,05, menandakan bahwa variasi produk 
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mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H3 diterima. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa produk Teh Sosro yang 

mempunyai variasi yang banyak, akan memberikan kemudahan dari pelanggan 

dalam menggunakan produk Teh Sosro. Banyak pilihan yang diberikan 

menunjukkan variasi yang tinggi, dengan variasi produk yang tinggi maka 

pelanggan akan merasa puas dengan produk Teh Sosro. Hasil penelitian ini 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunter, (1993) yang menunjukkan 

bahwa variasi produk mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. 
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BAB V 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

 
 
 
5.1. Simpulan  

Berdasarkan hipotesis satu mengindikasikan bahwa mutu produk 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, hal ini mengindikasikan bahwa 

produk yang mempunyai mutu yang baik akan memberikan nilai yang tinggi bagi 

pelanggan karena tingkat kerusakannya yang relatif rendah, hal tersebut akan 

memberikan rasa puas bagi penggunanya. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa kesesuaian 

harga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan, hal ini 

mengindikasikan bahwa harga merupakan salah satu bagian terpenting bagi 

pelanggan untuk memutuskan membeli suatu produk atau tidak, pelanggan akan 

mencari informasi terkait dengan produk yang akan dibeli, jika produk dirasa sesuai 

antara apa yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diterima maka pelanggan 

akan memutuskan untuk membeli produk tersebut. 

Berdasarkan hipotesis tiga mengindikasikan bahwa variasi produk 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, hal ini mengindikasikan bahwa 

produk yang bervariatif akan membuat pelanggan mempunyai pilihan yang lebih 

banyak untuk memutuskan apa yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, hal 

tersebut akan memberikan rasa puas bagi penggunanya. 
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5.2. Kesimpulan Atas Masalah Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah mencari jawaban atas masalah penelitian yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: “bagaimana meningkatkan kepuasan 

pelanggan?”. Hasil dari penelitian ini membuktikan dan memberi kesimpulan untuk 

menjawab masalah penelitian secara singkat menghasilkan tiga (3) proses dasar 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan antara lain yaitu: 

Pertama, untuk mendapatkan kepuasan pelanggan adalah meningkatkan 

mutu produk. Kepuasan pelanggan tidak akan pernah tercapai apabila tidak 

didukung adanya mutu produk yang tinggi. Proses pencapaian kepuasan pelanggan 

tersaji dalam Gambar 5.1 sebagai berikut: 

Gambar 5.1 

Peningkatan Kepuasan Pelanggan-Proses 1 

 

 

  

 

Sumber: Data primer diolah, (2012) 

Kedua, untuk mendapatkan kepuasan pelanggan adalah meningkatkan 

kesesuaian harga. Kepuasan pelanggan tidak akan pernah tercapai apabila tidak 

didukung adanya harga yang sesuai. Proses pencapaian kepuasan pelanggan tersaji 

dalam Gambar 5.2 sebagai berikut: 

 

 

Mutu 
Produk 

Kepuasan 
Pelanggan 
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Gambar 5.2 

Peningkatan Kepuasan Pelanggan-Proses 2 

 

 

  

 

Sumber: Data primer diolah, (2012) 

Ketiga, untuk mendapatkan kepuasan pelanggan adalah meningkatkan 

variasi produk. Kepuasan pelanggan tidak akan pernah tercapai apabila tidak 

didukung adanya produk yang bervariatif. Proses pencapaian kepuasan pelanggan 

tersaji dalam Gambar 5.3 sebagai berikut: 

Gambar 5.3 

Peningkatan Kepuasan Pelanggan-Proses 3 

 

 

  

 

Sumber: Data primer diolah, (2012) 

 

5.3. Implikasi Teoritis 

Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh mutu produk (Li dan 

Calantone, 1998), kesesuaian harga (Steven dan Weisberg, 2007) dan variasi 

produk (Sunter, 1993). Hasil penelitian ini mempertegas hasil penelitian terdahulu 

Kesesuaian 
Harga 

Kepuasan 
Pelanggan 

Variasi 
Produk 

Kepuasan 
Pelanggan 
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yang dilakukan oleh Li dan Calantone, (1998); Sunter, (1993) dan Steven dan 

Weisberg, (2007) yang menunjukkan hasil bahwa mutu produk, kesesuaian harga, 

dan variasi produk mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

 

5.4. Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan pertanyaan dalam penelitian dapat dibuktikan bahwa variabel-

variabel mutu produk, kesesuaian harga dan variasi produk mampu meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Manajemen Teh Sosro perlu meningkatkan kepuasan 

pelanggan sebagai berikut:  

1. Manajemen Teh Sosro perlu terus menjaga mutu produk melalui 

kualitas pengembangan produk yang baik, kontrol akan expired date 

perlu dilakukan secara berkala, kualitas rasa tetap dipertahankan 

dengan kemasan yang terkesan kuat dan menarik. 

2. Manajemen Teh Sosro perlu mempertahankan kesesuaian harga, 

bahwa Teh Sosro perlu melakukan koordinasi yang baik kepada outlet 

agar menjual produk sesuai dengan label yang ditawarkan Teh Sosro 

dan perlu memberikan sanksi yang tegas bila ditemukan outlet yang 

tidak jujur. Selain itu Manajemen Teh Sosro perlu melakukan survey 

pasar dengan tetap memantau harga jual pesaing agar harga yang 

ditawarkan kepada calon pembeli sesuai dengan kualitas yang 

dirasakan. 

3. Manajemen Teh Sosro perlu mempertahankan dan meningkatkan 

variasi perouk melalui kebijakan perusahaan yang menarik seperti 

adanya potongan harga, hal ini guna merangsang minat beli dan wujud 

penghargaan manajemen kepada calon pembeli. 
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5.5. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Disisi 

lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan-

keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tingkat pengembalian kuesioner yang rendah, karena kuesioner yang 

kembali hanya 77 responden, sehingga dilakukan penyebaran kuesioner lagi 

kepada 20 responden yang belum mengembalikan kuesioner agar tercapai 

97 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

2. Jarak dan lokasi dalam penyampaian atau penyebaran kuesioner yang jauh 

antara lokasi satu dan lokasi yang lainnya merupakan bagian dari 

keterbatasan dari penelitian ini. 

 

5.6. Agenda Penelitian Mendatang 

Hasil-hasil dalam penelitian ini dan keterbatasan-keterbatasan yang 

ditemukan agar dapat dijadikan sumber ide dan masukan bagi pengembangan 

penelitian ini dimasa yang akan datang, maka perluasan yang disarankan dari 

penelitian ini antara lain adalah: menambah variabel independen yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selain itu indikator penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini hendaknya diperinci untuk dapat menggambarkan bagaimana 

strategi yang dijalankan dan target yang ditetapkan perusahaan dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan, Adapun variabel yang disarankan adalah: lokasi outlet, mutu 

layanan, nilai pelanggan dan lain sebagainya. 
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