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Abstrak 

 

Seiring dengan perkembangan jaman dan memasuki era globalisasi, pengelola 

butik dituntut untuk selalu melakukan inovasi dan berbagai macam cara supaya 

menarik minat para pelanggan untuk melakukan pembelian. Mulai dari potongan 

harga secara besar-besaran, menjual merek-merek terkenal sampai menawarkan 

nilai jual yang dimiliki secara khusus oleh butik. 

Penelitian ini bermaksud untuk menginterpretasikan pengaruh kualitas 

pelayanan, harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada Butik Syafa 

Sumenep. Sampel yang dipakao sejumlah 60 responden dengan metode purposive 

sampling. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara dan kuesioner. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa 

kualitas pelayanan pada Butik Syafa tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan, sedangkan harga dan citra merek mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal itu terjadi dikarenakan hasil output uji parsial nilai 

signifikansi yang dihasilkan kualitas pelayanan lebih kecil dari alfa, sementara 

harga dan citra merek lebih besar dari nilai alfa. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Harga, Citra Merek, dan Kepuasan Pelanggan. 
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Abstract 

 

Along with the changing times and movements of the era of globalization, 

boutique managers are required to carry out various ways to attract customers to 

make purchases. Starting from massive discounts, selling well-known brands to 

offering selling points offered specifically by boutiques. 

This study intends to interpret the influence of service quality, price, and 

brand image on customer satisfaction at Syafa Sumenep Boutique. The sample 

that was cursed was 60 respondents with a purposive sampling method. Data 

collection in this study using observation, interviews and questionnaires. 

Based on the results of the analysis that has been done to get the results that 

the service quality at Syafa Boutique does not affect customer satisfaction, while 

the price and brand image have an influence on customer satisfaction. This 

happens because the results of the partial test output of the significance value 

produced by the service quality are smaller than alpha, while the price and brand 

image are greater than the alpha value. 

 

Keywoards : Service Quality, Price, Brand Image, and Consumer Satisfaction.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pemilihan suatu merek produk oleh konsumen dilakukan dalam masa 

percobaan terlebih dahulu agar mereka tidak salah memilih terhadap produk apa 

yang hendak dibeli atau dijadikan merek utama sebagai busana mereka. Maka dari 

merek tersebut sangatlah cocok dan memenuhi apa yang telah konsumen 

inginkan, mereka secara tidak sadar akan terus secara berulang-ulang akan 

menggunakannya atau membelinya. Konsumen akan menitikberatkan pada harga 

sebagai sebuah keputusan bagi mereka untuk menentukan produk yang akan 

dipakai. Masa ini banyak Butik yang berlomba-lomba untuk mendapatkan Brand 

atau merek yang terkenal di luar sana biar konsumen tertarik sama apa yang butik 

miliki saat ini. 



 

 

Memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau 

konsumen merupakan sebuah cara bagi produsen untuk memenuhi konsumen. 

Kepuasan pelanggan pada perusahaan jasa menitikberatkan pada kualitas 

pelayanan yang dimiliki, karena mereka menganggap jika pelayanan yang telah 

diberikan sangat memuaskan tetnunya mereka akan melakukan pembelian secara 

terus-menerus. Penilaian kepuasan pelanggan menjadi sangat bagus apabila 

mereka merasakan kenyamanan dalam pelayanan yang disajikan oleh suatu 

perusahaan. 

Kepuasan konsumen hadir dikarenakan adanya sebuah kualitas pelayanan 

yang disajikan oleh perusahaan atau organisasi. Jika dalam perjalanan pembelian 

mereka terhadap sebuah butik yang telah dilakukan dan mereka merasa puas 

tentunya mereka akan menyarankan kepada para sahabat, kerabat bahkan sampai 

para kolega mereka. Dengan membandingkan apa saja kelebihan yang dimiliki 

oleh sebuah butik tersebut. 

Butik Syafa merupakan sebuah usaha yang menengah dengan berbagai 

macam produk baju dan celana, tapi dengan adanya merek yang terkenal dan 

kualitas baju yang sangat bagus di butik syafa membuat banyak konsumen yang 

membelinya. Karena konsumen dan pelanggan mencari kualitas dan merek yang 

terkenal, sehingga Butik Syafa untuk memproduksi barang atau baju yang terkenal 

dan kualitas produknya yang sangat baik, agar konsumen tidak merasa kecewa 

dengan produk dan merek yang telah Butik Syafa miliki. 

Meskipun harga yang ditawarkan cukup mahal di Butik Syafa tetapi 

menawarkan merek dan kualitas produk yang cukup bagus. Butik Syafa 

menawarkan 2 sistem pembayaran yaitu kredit dan cash, dalam pembayaran kredit 

Butik Syafa mengutamakan kerabat, teman dekat dan pelanggan yang sudah lama 

menjadi konsumen di Butik Syafa. Dan apabila konsumen melakukan pembayaran 

cash, konsumen mendapatkan potongan 50 ribu. 

Semakin ketatnya persaingan yang telah berjalan tentunya membuat para 

pengusaha menyadari akan kebutuhan berupa aset-aset yang dimiliki mereka agar 

memaksimalkan hasil dan kinerja suatu perusahaan supaya pengembangan 



 

 

keuntungan yang didapat meningkat. Proses pembelian merupakan sebuah pola 

pokir proses pemasaran dimana dengan adanya suatu transaksi pembelian atau 

pembayaran merupakan semakin tingginya eksistensi perusahaan didalam dunia 

bisnis. Barang atau jasa dapat dikatakan bersaing dan memiliki daya tarik 

bilamana barang atau jasa tersebut mampu dipasarkan dengan baik oleh 

perusahaan dan memiliki nilai tambah bagi konsumen maupun perusahaan itu 

sendiri. 

Fakctor-faktor yang menajdi hasrat untuk membeli di Butik Syafa yang 

dapat memperkuat minat beli para konsumen, apabila konsumen atau pelanggan 

merasa senang dan puas terhadap apa yang telah disajikan yang berhubungan 

langsung dengan perasaan dan emosi. Proses pembelian sangatlah penting dimata 

para konsumen atau perusahaan karena dapat menambah nilai tambah bagi 

perusahaan ataupun konsumen. Merek tidaklah sekedar nama simbol saja, 

melainkan keberadaan merek menjadi semakin penting karena merek merupakan 

suatu alat tolak ukur pembeda dari produk yang lain. Sekalian menentukan 

persepsi produk kualitas. Konsumen dan pelanggan akan melakukan pembelian 

suatu produk, salah satu faktor yang ikut berperan karena citra merek itu sendiri. 

Busana pada Butik Syafa sangat berkualitas dengan citra merek yang 

terkenal di luaran, busana yang sangatlah terjangkau bagi kalangan warga 

menengah, juga sebagai alternatif bagi para masyarakat serta memiliki busana 

yang berkualitas. Butik Syafa melengkapi busana dengan berbagai macam atau 

model busana yang tersedia dengan berbagai macam tren yang ada didunia. Tidak 

hanya bergaya modis, pelanggan dapat memilih berbagai macam produk di Butik 

Syafa yang sangat bervariasi dengan harga yang terjangkau. 

Perkembangan bisnis yang semakin kompetitif menuntuk Butik Syafa untuk 

selalu melangsungkan inovasi didalam pelayanan dan produk dengan 

mengedepankan citra merek dan kepuasan konsumen. Banyaknya Butik busana di 

Kota Sumenep seperti, Butik Riski, Butik Yuni, dan sebagainya membuat 

persaingan semakin  ketat. Berkaitan dengan strategi pemasran dari Butik Syafa 

yang lebih berfokus pada usaha untuk menuntun para pelanggan ataupun calon 

pelanggan agar lebih loyal pada produk di Butik Syafa. 



 

 

Banyaknya butik yang ada pada Kabupaten Sumenep, membuat butik Syafa 

harus melakukan sebuah strategi usaha untuk menarik minat para pelanggan agar 

mampu setia terhadap produk yang ada pada butik Syafa, baik itu dari segi 

kualitas pelayanannya, citra merek dan harga yang ditawarkan kepada para 

pelanggan. Dimana suatu kepuasan pelanggan tersebut akan berdampak pada 

butik Syafa, jika mereka merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan mereka 

bisa saja akan kembali lagi untuk membeli produk yang ada di butik Syafa. Begitu 

juga sebaliknya jika mereka merasa pelayanan yang diberikan sangat tidak baik 

mereka tidak akan kembali untuk membeli produk yang ada di butik Syafa. Atas 

dasar diatas perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana 

upaya yang akan dilakukan oleh pihak manajmene butik Syafa untuk 

mengarahkan para pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian berupa “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, dan Citra 

merek Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Butik Syafa Sumenep”. 

Rumusan Masalah 

Bersumber pada pembahasan permasalahan yang sudah dibahas, adapun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas pelayanan, harga, dan citra merek berpengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Butik Syafa Sumenep? 

2. Apakah kualitas pelayanan, harga, dan citra merek berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan pelanggan pada Butik Syafa Sumenep? 

Tujuan Penelitian 

Bersumber pada pemabahasan masalah yang sudah dibahas, dapat diambil 

beberapa tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, 

dan citra merek secara parsial terhadap kepuasan pelanggan pada Butik 

Syafa Sumenep. 



 

 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, 

dan citra merek secara simultan terhadap kepuasan pelanggan pada Butik 

Syafa Sumenep. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Manajemen Pemasaran 

Manajemen Pemasaran merupakan kegiatan menganalisis, merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan program-program yang disusun dalam 

pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan keuntungan dari pertukaran/ 

transaksi melalui sasaran pasar dengan harapan untuk mencapai tujuan organisasi 

(perusahaan) dalam jangka panjang (Sofjan Assauri, 2013:12). 

Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satu komponen yang perlu 

diwujudkan oleh perusahaan, karena memiliki pengaruh untuk mendatangkan 

konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan pelanggan lama untuk 

berpindah keperusahaan lain. Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat kcunggulan tersebut 

untuk meimenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono, 2008:85). 

Harga 

Menurut Kotler dan Keller (2012:67) harga adalah suatu elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya. 

Harga jual produk adalah salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan revenue penjualan, sedangkan elemen lain dari bauran itu 

menghasilkan biaya-biaya. 

Citra Merek 



 

 

Menurut Kotler (2009:208) citra merek adalah seperangkat keyakinan ide 

dan kesan yang terbentuk oleh seseorang terhadap suatu objek. Image atau citra 

sendiri adalah suatu gambaran, penyerupaan kesan utama atau garis besar bahkan 

bayangan yang dimiliki oleh seseorang tentang sesuatu. Citra adalah tujuan pokok 

bagi suatu organisasi atau perusahaan. 

Kepuasan Pelanggan 

Tjiptono (2008) mengungkapkan  bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan Pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan 

Pelanggan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Kausal Komparatif dengan metode pendekatan 

kuantitatif, yang berarti menginterpretasikan serta mendeskripsikan interaksi 

sebab-akibat antara dua variable atau lebih. Tipe penelitian ini mengandalkan 

pada data-data yang telah dikumpulkan sesudah terjadinya persitiwa diartikan 

sebuah penelitian kausal komparatif yang disebut dengan penelitian ex-post facto. 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan semua konsumen 

yang melakukan pembelian di Butik Syafa dengan jumlah populasi yang tidak 

diketahui jumlahnya. Dalam mengambil sampel peneliti menggunakan teknik 

Incidental Sampling. Peneliti menarik sampel sebanyak 60 orang responden. 

Jenis dan Sumber Data 



 

 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data subjek (self - report data) 

dan data dokumenter, data yang diperoleh berdasarkan dari opini, sikap, 

pengalaman, atau karakteristik dari pelanggan pada Butik Syafa Sumenep dan 

juga merupakan suatu kejadian atau transaksi yang terjadi yang dimuat dalam 

bentuk berupa arsip. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data primer berupa 

penyebaran kuesioner kepada para konsumen yang berbelanja di Butik Syafa 

Sumenep. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 macam, yaitu Observasi, 

Dokumentasi, dan Kuesioner. Dimana observasi peneliti langsung terjun ke 

lapangan(Butik Syafa) untuk melihat situasi dan kondisinya, dokumentasi 

merupakan data hasil olahan dari seseorang seperti foto dokumentasi, mencatat 

ulang atau fotocopy dan yang terakhir kuesioner merupakan menyebar angket atau 

sejumlah pertanyaan yang mana nantinya hasil dari penyebaran tersebut akan 

diolah dijadikan sebuah bahan penelitian. 

Variabel dan Definisi Variabel 

Terdapat dua variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu variabel 

terikat atau sering disebut dependen (Y) ialah Kepuasan pelanggan. Sebaliknya 

variabel bebas atau sering disebut independen (X) adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas Pelayanan (X1) 

2. Harga (X2) 

3. Citra Merek (X3) 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda serta 

beberapa pengujian berupa uji parsial(t), uji dominan(f). 

 

 



 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan yang telah penulis lakukan diperoleh data 

responden sebanyak 60 orang konsumen pada Butik Syafa Sumenep yang mana 

akan dibedakan berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Pekerjaannya. Adapun 

pembagiannya sebagai berikut : 

1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Gender Banyak Responden Presentase 

Laki-laki 0 0% 

Perempuan 60 100% 

Total 60 100% 
Sumber : Data Primer (Kuesioner), diolah (2019) 

Dari rekapitulasi tabel diatas responden menurut jenis kelamin 

semua merupakan perempuan. Responden laki-laki tidak mengisi 

kuesioner atau dengan kata lain laki-laki tidak mengunjungi Butik 

Syafa. Itu menunjukkan bahwa sanya yang paling dominan melakukan 

pembelian ke Butik Syafa Sumenep adalah kaum hawa atau perempuan. 

2. Karakteristik Responden Menurut Usia 

Umur Banyak Responden Presentase 

17-20 Tahun 1 2% 

21-30 Tahun 18 30% 

31-40 Tahun 26 43% 

> 40 Tahun 15 25% 

Total 60 100% 
Sumber : Data Primer (Kuesioner), diolah (2019) 

Dari rekapitulasi tabel diatas yang menurut usia, 43% atau 26 orang 

responden menurut usia antara 31-40 tahun menggambarkan yang paling 

dominan diantara beberapa usia responden yang lain. Sedangkan yang 

paling sedikit berumur antara 17-20 tahun, yaitu terdiri dari 1 orang atau 

2%. 

  



 

 

3. Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

Profesi Banyak Responden Presentase 

Swasta 23 39% 

IRT 24 40% 

PNS 5 8% 

Mahasiswa 2 3% 

Guru 6 10% 

Total 60 100% 
Sumber : Data Primer (Kuesioner), diolah (2019) 

Bersumber pada tabel pengelompokan menurut pekerjaan para 

konsumen di Butik Syafa, ada 5 kategori pekerjaan yang biasa membeli 

di Butik Syafa. Pekerjaan ibu rumah tangga mendapat hasil paling 

banyak diantara pengelompokan pekerjaan yang telah penulis teliti yaitu 

sebanyak 24 responden jika dipersentasekan sebesar 40%, swasta 

mendapat urutan kedua dengan sebanyak 23 orang responden atau jika 

dipersentasekan sebesar 39%. Selebihnya pekerjaan PNS sebanyak 5 

orang jika dipersentasekan sebesar 8%, guru sebanyak 6 orang yang 

mana jika dibuat persentase sebesar 10%, dan yang terakhir mahasiswa 

paling sedikit yang mengunjungi butik hanya sebanyak 2 orang dengan 

persentase sebesar 3% dari total 60 orang reponden. Yang paling 

mendominasi yaitu di kategori pekerjaan ibu rumah tangga. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.337 2.356  1.841 .071   
X1 .044 .113 .047 .389 .699 .795 1.257 

X2 .261 .115 .272 2.267 .027 .815 1.226 

X3 .459 .154 .391 2.972 .004 .680 1.470 

a. Dependent Variable: Y 

Y = 4,337 + 0,044X1 + 0,261X2 + 0,459X3 + e 

Persamaan data regresi di atas dijelaskan sebagai berikut :  

1) Konstanta sebesar 4,337 artinya jika varibel Kualitas Pelayanan (X1), 

Harga (X2), dan Citra Merek (X3) konstanta atau tetap, maka variabel 

Kepuasan Pelanggan (Y) nilainya 4,337. 



 

 

2) Varibel Kualitas Pelayanan mempunyai nilai regresi sebesar 0,044 dan 

bertanda positif, artinya jika peningkatan yang dialami oleh kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 0,044 itu menunjukkan bahwa variable kualitas 

pelayanan (X1) mengalami peningkatan 1 skala. Koefisien bernilai plus 

antara variabel Kualitas Pelayanan dengan kepuasan pelanggan semakin 

baik dan akan meningkat nilai signifikan.  

3) Varibel Harga mempunyai nilai regresi sebesar 0,261 dan bertanda 

positif, artinya jika peningkatan yang dialami oleh kepuasan konsumen 

(Y) sebesar 0,261 itu menunjukkan bahwa variable harga (X2) 

mengalami peningkatan 1 skala. Koefisien bernilai plus antara variabel 

Harga dengan kepuasan pelanggan semakin baik dan akan meningkat 

nilai signifikan. 

4) Varibel Citra Merek mempunyai nilai regresi sebesar 0,459 dan 

bertanda positif, artinya jika peningkatan yang dialami oleh kepuasan 

konsumen (Y) sebesar 0,459 itu menunjukkan bahwa variable citra 

merek (X3) mengalami peningkatan 1 skala. Koefisien bernilai positif 

antara variabel Citra Merek dengan kepuasan pelanggan semakin baik 

dan akan meningkat nilai signifikan. 

Uji Hipotesis 

1. Uji t (Uji Parsial) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.337 2.356  1.841 .071   
X1 .044 .113 .047 .389 .699 .795 1.257 

X2 .261 .115 .272 2.267 .027 .815 1.226 

X3 .459 .154 .391 2.972 .004 .680 1.470 

a. Dependent Variable: Y 

Hasil uji t dari, Harga (X2), dan Citra Merek (X3) didapat nilai sign. 

lebih kecil dari 0,05 dan thitung lebih besar ttabel, itu menunjukkan hipotesa 

yang menjelaskan bahwa harga dan citra merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen secara masing-masing atau 

individu yang sering disebut parsial diterima. 



 

 

2. Uji f (Uji Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 49.873 3 16.624 9.712 .000b 

Residual 95.861 56 1.712   

Total 145.733 59    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Hasil pengujian uji f mendapat hasil sebesar 9,712 dengan nilai 

signifikansi 0,000 yang dibandingkan lebih kecil dengan tingkat sign. 

0,05. Hal tersebut memperkuat pernyataan bahwa semua variabel yang 

dilakukan pengujian secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka mendapat hasil sebagai 

berikut : 

1. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil pengujian uji parsial menujukkan bahwa kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasil ini 

menunjukkan bahwa indikator dari kualitas pelayanan yang diberikan 

Butik Syafa masih perlu diperhatikan lebih lanjut lagi, hal ini didukung 

dari sebagian besar konsumen atau responden yang menyatakan bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh Butik Syafa. 

2. Harga terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil output uji parsial menunjukkan bahwa harga 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa 

indikator dari harga sudah dimiliki oleh Butik Syafa. Dibuktikan dengan 

pengujian dengan metode penyebaran kuesioner kepada para konsumen 

atau pelanggan yang berbelanja di Butik Syafa. 



 

 

3. Citra merek terhadap kepuasan pelanggan 

Berdasarkan hasil output uji parsial didapatkan hasil bahwa citra 

merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini menunjukkan 

bahwa indikator dari citra merek sudah dimiliki oleh Buti Syafa. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan hasil output dengan metode penyebaran 

kuesioner yang dilakukan peneliti kepada para konsumen atau pelanggan 

yang secara tidak sengaja peneliti bertemu di Butik Syafa. 

4. Kualitas pelayanan, harga dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan 

secara simultan 

Berdasarkan hasil pengujian uji simultan mendapat hasil bahwa semua 

variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu kepuasan pelanggan. Hasil ini ditunjukkan bahwa dengan 

digabungkannya semua variabel bebas dimiliki oleh Butik Syafa sudah 

dipercaya oleh para konsumen atau pelanggan Butik Syafa sehingga para 

konsumen atau pelanggan merasa puas atas apa yang sudah ditawarkan 

oleh Butik Syafa. Sebaiknya kualitas pelayanan yang ada di Butik Syafa 

lebih diperbaiki lagi guna untuk menarik minat beli para pelanggan. 

Karena ada sebuah pepata mengatakan konsumen adalah raja, yang mana 

seharusnya Butik Syafa menerapkan pepatah tersebut sebagai bentuk 

loyalitas pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan atau konsumen. 

 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Bahwa variabel X1 yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan dikarenakan hasil uji parsial menunjukkan nilai lebih besar 

dari nilai alfa, sedangkan variabel X2 dan X3 yaitu Harga dan Citra Merek 



 

 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang mana ditunjukkan 

dengan hasil uji parsial mendapat hasil dibawah nilai alfa. Pengujian simultan atau 

uji f mendapatkan hasil bahwasanya semua variabel X secara bersamaan 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang ditunjukkan oleh hasil 

uji f dengan mendapat nilai lebih kecil dari nilai alfa. 

 

 

SARAN 

 

1. Bagi perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang 

ada, seperti menerapkan konsep 3S (sapa, senyum, dan salam), dibukakan 

pintu masuk bagi para pelanggan oleh karyawan dan juga karyawannya 

supaya diberi pelatihan dalam menyambut para pelanggan yang hendak 

masuk ke Butik Syafa, serta perlu adanya penambahan karyawan agar 

konsumen mendapatkan pelayanan yang baik. Di sisi harga sebaiknya 

Butik Syafa dapat memberikan promo seperti diskon, sedangkan citra 

merek yang ada sebaiknya Butik Syafa memperbanyak varian merek 

dengan harga yang terjangkau. 

2. Untuk peneliti yang akan dating disarankan agar menambah variabel 

independen atau lebih mengembangkan variabel independen untuk lebih 

melengkapi penelitian ini, karena masih ada variabel independen lain 

diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu 

kepuasan pelanggan. 
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