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ABSTRAK 

 

Keputusan konsumen dalam memilih atau membeli suatu produk salah satunya 

dipengaruhi oleh kualitas produk tersebut, karena kualitas produk yang handal akan 

memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen atau pembeli dan juga mempunyai nilai 

jual yang tinggi dipasaran, sehingga akan meningkatkan volume penjualan dan akan 

meningkatkan kepuasan konsumen. 

Kepuasan konsumen harus selalu diperhatikan untuk mempertahankan kepercayaan 

konsumen pada produk tersebut sehingga konsumen tidak berganti atau berpindah untuk 

membeli produk dengan merk lainnya. dalam hal ini perusahaan harus mampu memberikan 

fasilitas-fasilitas terbaru dalam produk yang terbaru, sehingga konsumen merasa puas dengan 

pemakaiannya. Konsumen merasa puas apabila mendapatkan pelayanan produk yang baik, 

dan mendapatkan kemudahan dalam mengoperasikan produk laptop tersebut sehingga 

konsumen dapat menggunakannya dengan kepuasan tersendiri. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus t-test di dapat 

harga t hitung = 48.69. Harga  tersebut  selanjutnya  dibandingkan harga t tabel dengan dk = n 

- 1 = 99 dan α = 5%. Harga t tabel = 1.671. Harga t hitung 48.69 dari dasar pengambilan 

keputusan, yaitu jika Ho diterima maka kepuasan konsumen laptop acer ≥ 50% dari yang 

diharapkan dan jika Ha diterima maka kepuasan konsumen laptop acer < 50% dari yang 

diharapkan, ternyata jatuh pada daerah penerimaan Ho, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.  

Dari hasil uji hipotesis satu pihak di dapat bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen laptop acer paling rendah 50% dari yang diharapkan dapat diterima, atau tidak 

terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari 

sampel. Artinya kepuasan konsumen laptop acer di Metro Komputer Bandar Lampung lebih 

besar atau sama dengan 50% dari hasil yang diharapkan. 

 

Kata Kunci: Kepuasan Konsumen 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi merupakan 

tantangan tersendiri bagi perusahaan 

dalam menyiapkan produk-produk 

agar mampu berkompetisi dalam 

memperebutkan pasar. Sejalan dengan 

perkembangan zaman yang semakin 

maju dan juga diikuti dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi yang semakin 

pesat, telah menuntut manusia untuk 

meningkatkan potensi diri agar dapat 

mengetahui dan memahami teknologi 

yang sedang berkembang serta dapat 

beradaptasi terhadap perubahan yang 

terjadi sesuai dengan bidang masing-

masing. Kebutuhan akan pelayanan 
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informasi yang tepat dan cepat 

merupakan sesuatu yang sangat 

diperlukan setiap orang. 

Dengan demikian laptop saat ini 

sudah merupakan kebutuhan penting 

setiap pebisnis, pelajar, mahasiswa, 

karena laptop dapat memenuhi 

kebutuhan seseorang baik dalam 

bidang usaha, studi, hiburan dan lain-

lain. Hal tersebut akan berdampak 

pada perdagangan elektronik yang 

semakin meningkat pesat, karena 

dengan kebutuhan masyarakat yang 

semakin meningkat maka toko penjual 

laptop  khususnya laptop acer akan 

lebih mudah untuk menjual produknya 

yang terdiri dari berbagai macam 

merk.  

Keputusan konsumen dalam 

membeli atau memilih suatu produk 

salah satunya dipengaruhi oleh 

kualitas produk tersebut, karena 

kualitas produk yang handal akan 

memberikan kepuasan tersendiri 

kepada konsumen atau pembeli dan 

juga mempunyai nilai jual yang tinggi 

dipasaran, sehingga akan 

meningkatkan volume penjualan dan 

akan meningkatkan kepuasan 

konsumen.  

Kualitas merupakan totalitas 

fitur dan karakteristik yang yang 

mampu memuaskan kebutuhan, yang 

dinyatakan maupun tidak dinyatakan, 

kualitas mencakup pula daya tahan 

produk, kehandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan, 

serta atribut-atribut nilai lainnya, 

beberapa atribut itu dapat diukur 

secara obyektif. Sedangkan kualitas 

produk merupakan faktor-faktor yang 

terdapat dalam suatu barang atau hasil 

yang menyebabkan barang atau hasil 

tersebut sesuai dengan tujuan untuk 

apa barang atau hasil itu dimaksudkan. 

Produk yang berkualitas diantaranya 

memiliki daya tahan produk yang 

baik, kehandalan mutu yang tinggi, 

ketetapan kualitas, dan kemudahan 

dalam beroperasi. 

Upaya memenuhi keinginan 

masyarakat merupakan kunci sukses 

memenangkan persaingan. Tindakan 

terbaik yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan khususnya produk laptop 

merk Acer adalah memberikan 

kualitas produk yang lebih baik dari 

produk sebelumnya.  

Semakin banyaknya persaingan 

merk laptop yang ada di pasaran 

membuat produk acer harus lebih 

memperhatikan minat konsumen dan 

kebutuhan dari konsumen acer itu 

sendiri. Dengan demikian laptop acer 

akan terus mampu bersaing dengan 

merk-merk lain yang saat ini beredar 

dengan kualitas produk yang tidak 
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kalah bangus dari produk yang 

dimiliki laptop acer.  

Kepuasan konsumen harus 

selalu diperhatikan untuk 

mempertahankan kepercayaan 

konsumen, pada produk tersebut 

sehingga konsumen tidak berganti atau 

berpindah untuk membeli produk 

dengan merk lainnya. Dalam hal ini 

perusahaan harus mampu memberikan 

fasilitas-fasilitas terbaru dalam produk 

yang terbaru, sehingga konsumen 

merasa puas dengan pemakaiannya. 

Konsumen merasa puas apabila 

mendapatkan pelayanan produk yang 

baik, dan mendapatkan kemudahan 

dalam mengoperasikan produk laptop 

tersebut sehingga konsumen dapat 

menggunakannya dengan kepuasan 

tersendiri. 

Dengan melihat dan 

memperhatikan uraian-uraian tersebut 

di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS 

KEPUASAN KONSUMEN LAPTOP 

ACER DI METRO KOMPUTER 

BANDAR LAMPUNG” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi 

masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah yaitu :  

1. Bagaimana tingkat kepuasan 

konsumen laptop acer di Metro 

Komputer Bandar Lampung ?  

2. Apakah suatu item atau dimensi 

dianggap penting atau tidak oleh 

konsumen, dan sejauh mana item 

atau dimensi tersebut memuaskan 

konsumen atau tidak ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah 

di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Menganalisis tingkat kepuasan 

konsumen laptop acer di Metro 

Komputer Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui apakah suatu 

item atau dimensi dianggap 

penting atau tidak oleh konsumen, 

dan sejauh mana item atau 

dimensi tersebut memuaskan 

konsumen. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang 

dirasakan dengan harapannya (Kottler, 

2007). Kepuasan konsumen sangatlah 

erat kaitannya dengan layanan yang 

diharapkan dan kenyataan layanan 

yang telah diberikan (Supranto, 2007).  
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Menurut Rangkuti (2008 : 25) 

kepuasan konsumen adalah respon 

konsumen terhadap ketidaksesuaian 

antara tingkat kepentingan 

sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakan setelah pemakaian.  

Cara seorang konsumen dalam menilai 

suatu produk atau jasa yang 

dikonsumsinya adalah dengan 

membandingkan antara harapan yang 

ia inginkan dengan apa yang ia 

peroleh dari produk atau jasa yang 

dikonsumsinya. Produk atau jasa 

tersebut dapat dikatakan telah mampu 

memenuhi kepuasan konsumennya 

apabila produk atau jasa tersebut telah 

sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumennya. Namun jika produk 

atau jasa tersebut tidak dapat 

memenuhi harapan konsumennya 

maka produk atau jasa tersebut 

dikatakan tidak mampu memberikan 

kepuasan yang dapat mengakibatkan 

konsumen tidak mau mengkonsumsi 

produk atau jasa itu kembali. 

2.1.1 Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen telah 

menjadi konsep sentral dalam teori 

dan praktek pemasaran, serta 

merupakan faktor yang esensial bagi 

kegiatan bisnis. Dalam buku teks 

standar Marketing Management yang 

ditulis Kotler (2008 : 14) dan banyak 

dijadikan acuan, menegaskan bahwa 

kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja yang ia 

rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. Selain itu juga definisinya 

berdasarkan disconfirmation paradigm 

(Oliver, 2007), bahwa kepuasan 

konsumen dirumuskan sebagai 

evaluasi pascabeli. Apabila persepsi 

terhadap kinerja tidak bisa memenuhi 

harapan, maka akan terjadi 

ketidakpuasan. 

 

2.1.2 Faktor-faktor Kepuasan 

Konsumen 

Kepuasan konsumen ditentukan 

oleh persepsi konsumen atas 

performance produk atau jasa dalam 

memenuhi harapan konsumen. 

Konsumen merasa puas apabila 

harapannya terpenuhi atau akan sangat 

puas jika harapan konsumen 

terlampui. Pertanyaan yang 

fundamental adalah apa sebenarnya 

yang membuat konsumen puas. 

Selama dua dasa warsa ini, 

driver dari kepuasan konsumen ini 

tidak habis-habisnya dibahas. Ribuan 

atau bahkan puluhan ribu artikel baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis 

mencoba mengulas driver yang 

menjadi kepuasan konsumen. Menurut 
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Handi Irawan (2008 : 37) ada lima 

driver atau faktor-faktor utama 

kepuasan konsumen, yaitu : 

1. Kualitas produk 

Konsumen puas kalau setelah 

membeli dan menggunakan 

produk tersebut, ternyata kualitas 

produknya baik. Kualitas produk 

ini adalah dimensi yang global 

dan paling tidak ada 6 elemen dari 

kualitas produk, yaitu 

performance, durability, feature, 

reliability, consistency, dan 

design. 

2. Harga 

Untuk konsumen yang sensitif, 

biasanya harga murah adalah 

sumber kepuasan yang penting 

karena mereka akan mendapatkan 

value for money yang tinggi.  

Komponen harga ini relatif tidak 

penting bagi mereka yang tidak 

sensitif terhadap harga. 

3. Service quality 

Service quality sangat bergantung 

pada tiga hal, yaitu sistem, 

teknologi dan manusia. Tidak 

mengherankan, kepuasan terhadap 

kualitas pelayanan biasanya sulit 

ditiru. Pembentukan attitude dan 

perilaku yang seiring dengan 

keinginan perusahaan 

menciptakan, bukanlah pekerjaan 

mudah. Pembenahan harus 

dilakukan mulai dari proses 

rekruitmen, training, budaya.  

4. Emotional factor 

Untuk beberapa produk yang 

berhubungan dengan gaya hidup, 

seperti mobil, kosmetik, pakaian, 

faktor kepuasan konsumen yang 

keempat, yaitu emotional factor 

relatif tinggi. Kepuasan konsumen 

dapat timbul pada saat 

mengendarai mobil yang memiliki 

brand image yang baik.  

5. Biaya dan kemudahan 

Faktor yang kelima adalah 

berhubungan dengan biaya dan 

kemudahan untuk mendapat 

produk atau jasa tersebut. 

Konsumen akan semakin puas 

apabila relatif mudah, nyaman 

dan efisien dalam mendapatkan 

produk atau pelayanan.  

2.2 Pengertian Kualitas Produk  

Dalam menilai dan memilih 

suatu produk yang paling penting 

harus kita lihat adalah kualitas dari 

produk itu sendiri, apakah kualitasnya 

bagus atau tidak. Kualitas produk 

dapat mementukan keputusan pembeli 

untuk memilih suatu produk, karena 

kualitas produk dapat memberikan 

kepuasan tersendiri kepada konsumen. 

Apabila kualitas produk itu bagus, 

maka konsumen akan memutuskan 
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memilih dan membeli produk itu. 

Begitu juga sebaliknya apabila produk 

itu kurang baik, maka konsumen akan 

merasa kurang puas dengan produk 

tersebut. 

Ahyari (2010 : 125) 

“mengatakan bahwa kualitas produk 

merupakan jumlah dari atribut atau 

sifat-sifat sebagaimana didiskripsikan 

di dalam produk dan jasa yang 

bersangkutan. Dengan demikian 

termasuk dalam kualitas ini adalah 

daya tahan, kenyamanan pemakaian 

serta daya guna.”  

Assauri (2008 : 112) mengatakan 

bahwa “kualitas produk merupakan 

faktor-faktor yang terdapat dalam 

suatu barang atau hasil yang 

menyebabkan barang atau hasil 

tersebut sesuai dengan tujuan untuk 

apa barang atau hasil itu 

dimaksudkan”. 

 

2.2.1  Faktor-faktor Penentu Kualitas 

Produk 

Kualitas merupakan totalitas 

fitur dan karakteristik yang yang 

mampu memuaskan kebutuhan, yang 

dinyatakan maupun tidak dinyatakan, 

kualitas mencakup pula daya tahan 

produk, kehandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan, 

serta atribut-atribut nilai lainnya, 

beberapa atribut itu dapat diukur 

secara obyektif. Sedangkan kualitas 

produk merupakan faktor-faktor yang 

terdapat dalam suatu barang atau hasil 

yang menyebabkan barang atau hasil 

tersebut sesuai dengan tujuan untuk 

apa barang atau hasil itu dimaksudkan. 

Dari pengertian tersebut terdapat 

faktor-faktor yang menentukan 

kualitas produk.  

Menurut Kotler (2008 : 219) 

beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi kualitas produk antara 

lain adalah sebagai berikut : 

1. Daya tahan produk, produk-

produk yang tidak mempunyai 

daya tahan yang baik, maka 

produk tersebut tidak berkualitas 

dan akan cepat rusak. Dengan 

adanya daya tahan yang baik, 

maka produk tersebut akan awet 

digunakan. 

2. Kehandalan, sautu produk harus 

ada kehandalan tersendiri, karena 

dengan kualitas produk yang 

handal akan menciptakan 

kepuasan kepada konsumen yang 

membelinya. 

3. Ketepatan, dalam memilih suatu 

produk diperlukan ketepatan 

dalam memilih, yaitu memilih 

produk yang berkualitas sehingga 

produk yang dipilih sesuai dengan 

keinginan yang diharapkan. 
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4. Kemudahan operasi, kemudahan 

operasi suatu produk dapat 

mempemudah konsumen untuk 

menggunakannya, karena dengan 

penggunaan produk yang mudah 

akan lebih diminati oleh 

konsumen 

2.3  Kerangka Pemikiran 

Produk Laptop Acer merupakan 

salah satu produk yang banyak 

diminati oleh masyarakat, tetap saja 

kualitas produk harus menjadi 

prioritas utama apabila ingin menjadi 

produk yang terpercaya, dimana 

tingkat kepentingan dan harapan 

konsumen, serta pelaksanaan atau 

kinerja yang dilakukan perusahaan 

harus sesuai.  

Pada penelitian kali ini 

menggunakan kuesioner sebagai alat 

bantu pengukuran dan dianalisis data 

sehingga dapat terukur sejauh mana 

konsumen terpuaskan.  

 

METODE PENELITIAN 

3.1  Bentuk Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian “Study 

Kasus” yaitu suatu bentuk penelitian 

yang menggambarkan keadaan suatu 

objek pada saat ini dengan didukung 

oleh adanya fakta-fakta dan data-data 

akurat yang berhubungan dengan 

keadaan sekarang. 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek 

penelitian adalah Toko Metro 

Komputer yang terletak di Bandar 

Lampung. 

3.3 Batasan Konsep dan Definisi 

Operasional Variabel 

Batasan konsep dalam penelitian 

ini adalah membatasi tentang 

kepuasan konsumen Laptop acer. 

Karena itu perlu dilakukan perumusan 

definisi operasional yang berhubungan 

dengan penelitian ini serta berdasarkan 

variabel yang terlihat, maka penulis 

dapat memaparkan definisi sebagai 

berikut : 

Kepuasan konsumen adalah penilaian 

konsumen terhadap suatu prestasi atau 

produk dengan cara membandingkan 

prestasi atau produk tersebut dengan 

apa yang diharapkan oleh konsumen 

itu sendiri. Adapun indikatornya 

menurut Handi Irawan (2008 : 37) 

adalah : 

a. Kualitas produk 

b. Harga  

c. Service quality 

d. Emotional factor 

e. Biaya dan kemudahan 
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3.4 Jenis dan sumber data  

Data yang diperlukan didalam 

penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui penyebaran 

kuisioner pada responden/pelanggan 

dan wawancara dengan pihak 

manajemen perusahaan, sedangkan 

data sekunder diperoleh melalui studi 

literatur, baik yang diperoleh dari data 

dan dokumen perusahaan, studi 

pustaka, internet, dan berbagai sumber 

lainnya. 

3.5  Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang membeli 

Laptop Merk acer di Metro Komputer 

Bandar Lampung dari bulan Juni 

sampai dengan Agustus Tahun 2017 

sebanyak 100 orang.   

3.5.2 Sampel  

Dalam penelitian ini sampel 

yang penulis gunakan yaitu sampel 

insidental, jadi yang menjadi 

sampelnya adalah konsumen yang 

kebetulan datang dan bertemu dengan 

peneliti di Metro Komputer Bandar 

Lampung sebanyak 100 orang 

konsumen.  

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat beberapa tehnik sampling 

yang digunakan. Dalam penelitian ini 

populasinya terdiri dari para 

konsumen yang melakukan pembelian 

laptop acer dari bulan Juni sampai 

Agustus 2017, maka pengambilan 

sampel dalam penelitian ini digunakan 

teknik insidental sampling.  

Menurut pendapat Sugiyono 

(2009 : 96) mengatakan bahwa 

“Teknik sampling insidental adalah 

tehnik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data”. 

3.6  Teknik pengumpulan data 

 Penelitian yang baik diperlukan 

suatu teknik atau cara yang tepat 

dalam pengumpulan data, sehingga 

hasil penelitian dapat menghasilkan 

sesuatu yang dapat dipertanggung 

jawabkan baik secara logis dan 

empiris.  

 Sugioyno (2009 : 156) 

“Pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Kualitas 

instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas, 

sedangkan kualitas pengumpulan data  

berkenaan dengan cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan 
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data”. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah : 

3.6.1  Dokumentasi 

 Dokumentasi ditujukan untuk 

mendapatkan data sekunder yang 

berasal dari dokumen-dokumen 

beberapa Toko Laptop yang ada di 

Bandar Lampung baik data-data 

pelanggan ataupun data-data lain yang 

dibutuhkan untuk penelitian ini. 

 Arikunto (2007  : 135) 

menyatakan bahwa, Dokumentasi 

berasal dari kata dokumen, yang 

berarti barang-barang tertulis. Di 

dalam melakukan metode 

dokumentasi, penelitian menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti 

buku,majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian 

dan sebagainya. 

 

3.6.2  Kajian pustaka 

 Penelitian pustaka adalah 

penelitian yang dilakukan dalam 

upaya memperoleh bahan-bahan 

berupa teori melalui kajian buku-buku 

literatur, bahan kuliah dan karangan 

ilmiah lainnya sebagai landasan teori. 

3.6.3  Kuisioner  

Menurut Sugiyono (2008 : 162) 

“kuisioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang paling efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel 

yang akan di ukur dan tahu apa yang 

bisa di harapkan dari responden”. 

Kuisioner ditujukan untuk 

mendapatkan data mengenai 

pelayanan yang diharapkan oleh 

konsumen dan bagaimana tingkat 

kepuasan terhadap kualitas produk 

Laptop Merk acer. 

3.6.4  Wawancara 

Wawancara langsung dan tanya 

jawab dengan responden secara 

sistematis yang berlandaskan pada 

tujuan penelitian. 

3.6.5  Observasi 

Observasi adalah mengadakan 

pencatatan dan pengamatan secara 

langsung pada obyek penelitian untuk 

melengkapi data yang diperlukan. 

3.7  Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

3.7.1  Uji Validitas Instrumen 

Pengukuran tingkat ketepatan 

alat ukur yang digunakan pengujian 

kevalidan, dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment untuk 

mengetahui hubungan masing-masing 

variabel. Arikunto (2007 : 243) 

mengatakan bahwa rumus korelasi 

product moment adalah sebagai 

berikut :  

    

     2222 








yynxxn

yxxyn
rxy

 

Keterangan :  

r = koefisien korelasi  
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x = nilai skor item  

y = nilai skor total  

n = banyaknya subjek 

Pengujian menggunakan uji dua sisi 

dengan taraf signifikasi 0,05. kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 

- Jika r hitung ≥ r tabel ( uji 2 sisi 

dengan sig. 0,05) maka instrumen 

item-item pertanyaan/pernyataan 

berkorelasi signifikan terhadap 

skor total (dinyatakan valid) 

- Jika r hitung < r tabel ( uji 2 sisi 

dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item 

pertanyaan/pernyataan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

3.7.2  Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen 

kepuasan konsumen dilakukan dengan 

internal konsistensi teknik Cronbach. 

(Umar, 2008 : 206). Jumlah varians 

butir dicari terlebih dahulu dengan 

cara mencari nilai varians tiap butir 

dengan menggunakan rumus varians 

sebagai berikut :  

n

n

X
X





2

2

2

)(

  

Dimana :  

n = jumlah responden  

X = nilai skor yang dipilih (total 

nilai dari nomor-nomor butir 

pertanyaan) 

Setelah didapatkan hasilnya kemudian 

dihitung dengan menggunakan 

Cronbach. 

11r  = 


























2

2

1
1

t

b

k

k




 

Keterangan : 

11r   = korelasi instrumen  

k  = banyak butir pertanyaan  

2

t   = varians total  


2

b  = jumlah varians butir 

3.8  Metode Analisis Data 

3.8.1  Analisis Prosentase 

Analisis prosentase yaitu alat 

analisis yang digunakan untuk 

mengetahui karakteristik profil 

konsumen laptop merk acer. Jawaban 

responden yang diperoleh akan 

diprosentasekan. Rumus yang 

digunakan adalah: 

%100
X

N
P   

Keterangan : 

P : nilai prosentase responden 

dengan karakteristik tertentu. 

X : jumlah responden dengan 

karakteristik tertentu. 

N : jumlah responden. 

3.8.2  Analisis Kualitatif  

1. Penelitian Deskriptif  

Deskripsi data yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan gambaran 

mengenai kategori jawaban responden 
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pada masing-masing variabel 

penelitian (Lampiran 2) untuk 

mengetahui kategori jawaban 

responden digunakan rumus :  

K

NRNT
I


  

Keterangan : 

I = Interval  

NT = Nilai Tertinggi  

NR = Nilai Terendah  

K = Kategori (Sugiyono, 2009 : 

127) 

2. Penelitian Induktif  

Metode ini adalah kebalikan dari 

penelitian deduktif. Jadi contoh 

konkrit serta fakta yang ada di uraikan 

terlebih dahulu, setelah itu baru 

dirumuskan hingga menjadi suatu 

kesimpulan. Dalam metode ini, suatu 

data yang ada di kaji dengan melalui 

proses yang berlangsung atas fakta-

fakta. Seperti yang kita tahu di dalam 

penelitian linguistic, kerap kali 

menggunakan metode induktif, 

mengapa demikian, sebab linguistic 

itu termasuk ilmu yang di dalamnya 

berusaha untuk menyusun teori 

mengenai bahasa. Adapun kelebihan 

dari penelitian induktif yaitu: 

1. Metode ini bisa menemukan 

kenyataan yang lebih kompleks 

yang ada pada data suatu 

penelitian. 

2. Metode ini bisa membuat 

hubungan di antara para penliti 

dengan responden menjadi 

eksplisit. Sehingga bisa dikenal 

dan bisa dipertimbangkan. 

Dalam Analisa data ini penulis 

mengunakan rumus t-test satu sampel 

(Sugiyono, 2009 : 207), yaitu untuk 

menguji hipotesis deskriptif (satu 

sampel) bila datanya berbentuk 

interval, rumusnya adalah sebagai 

berikut :  

n

s
t

oX 


___

 

Keterangan :  

t = nilai t yang dihitung 

X
___

 = nilai rata-rata 

o  = nilai yang dihipotesiskan 

s = simpangan baku sampel 

n = jumlah anggota sampel 

Pengujian Hipotesis :  

- Ho diterima jika kepuasan 

konsumen laptop acer di Metro 

Komputer ≥ 50% dari yang 

diharapkan. 

- Ho ditolak jika kepuasan 

konsumen laptop acer di Metro 

Komputer < 50% dari yang 

diharapkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Metro Komputer Bandar Lampung 

Metro Komputer adalah Toko 

komputer di Lampung dengan 

produk utama: 

notebook/laptop/netbook, Personal 

Computer, Accesories & spare part 

komputer. Selain produk barang, 

kami juga menawarkan jasa service 

dan jaringan komputer. Komitmen 

kami melayani pelanggan dengan 

produk berkualitas dengan harga 

yang terjangkau. 

Saat ini berkat kepercayaan 

pelanggan, kami dipercaya sebagai 

Authorized main Dealer dari Toshiba 

Indonesia untuk Propinsi Lampung. 

Selain Toshiba kami menawarkan 

brand lainnya : Acer, HP Compaq, 

Axioo, Zyrex dll dengan harga yang 

kompetitif, baik sebagai front end 

user ataupun sebagai reseller. 

Service centre kami juga 

berkomitmen untuk terus 

meningkatkan pelayanannya kepada 

pelanggan." One day service " adalah 

kesepakatan para tenaga service kami 

untuk anda semua. 

www.metrokomp.com dibuat salah 

satu sebagai upaya kami untuk 

mendekatkan diri kepada pelanggan 

sehingga anda bisa melihat update 

harga kami baik berupa katalog online 

maupun download brosur. 

4.2  Pengumpulan Data 

Pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa data penelitian 

dikumpulkan melalui penyebaran 

kuisioner kepada konsumen yang 

membeli Laprop Merk acer di Metro 

Komputer Bandar Lampung. Data 

tersebut berupa data primer yang 

didapat dari jawaban pelanggan 

terhadap kuisioner yang disebarkan. 

Kuisioner disebarkan kepada 100 

konsumen laptop yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Dari 100 

kuisioner yang disebar ternyata 

semuanya diisi dengan benar dan 

lengkap sehingga proses pengolahan 

data bisa dilakukan. 

4.3  Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Salah satu instrument atau alat 

pengumpulan data dalam penelitian 

adalah angket/kuisioner. Instrumen ini 

dibangun berdasarkan konsep teoritis 

agar memiliki dasar ilmiah yang kuat. 

Selain itu angket/kuisioner perlu 

diujicobakan kepada responden untuk 

mengetahui apakah angket/questioner 

tersebut  memiliki validitas dan 

reliabilitas yang tinggi. 

Validitas memiliki nama lain 

seperti sahih, tepat. Pada dasarnya uji 

validitas merupakan suatu uji yang 

dugunakan untuk mengetahui 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan 

http://metrokomp.com/laptop.html
http://metrokomp.com/netbook.html
http://metrokomp.com/accesories.html
http://metrokomp.com/jaringan.html
http://metrokomp.com/komputer/
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suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. 

Dalam penelitian ini untuk menguji 

validitas instrumen, peneliti 

menggunakan Korelasi Product 

Moment. 

Reliabilitas memiliki berbagai 

nama lain seperti keterpercayan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, 

atau konsistensi. Pada dasarnya uji 

reliabilitas adalah suatu uji yang 

digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Suatu konstruk atau 

variabel dinyatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,50. 

4.3.1  Uji Validitas Instrumen Kepuasan 

Konsumen 

Uji coba instrumen ini dilakukan 

pada 25 responden. Dari jawaban 

responden tersebut kemudian 

ditabulasikan untuk mendapatkan skor 

item dari masing-masing instrument 

dan skor totalnya. Dari tabulasi data 

tersebut kemudian di hitung dengan 

menggunakan Korelasi Product 

Moment dengan bantuan Program 

SPSS For Windows Release 16.0.  

Seperti yang sudah dijelaskan 

pada bab III, bahwa untuk menentukan 

valid atau tidaknya sebuah instrumen 

dilakukan dengan beberapa cara : 

1. Membandingkan antara nilai 

korelasi dengan nilai R Kritis. Bila 

nilai korelasi lebih besar daripada R 

Kritis maka instrumen di katakan 

Valid, sementara bila Nila korelasi 

lebih kecil dari pada nilai R Kritis, 

maka  instrumen di katakan tidak 

valid.  Dari tabel r (pada lampiran), 

untuk df = jumlah kasus - 2, atau 

dalam kasus nilai df = 25 - 2 = 23. 

didapat angka 0, 2653. 

2. Membandingkan antara nilai Sig. 

dengan probabilitasnya. Bila nilai 

signifikansinya lebih kecil dari pada 

nilai probabilitasnya maka instrumen 

dikatakan valid sedangkan bila nilai 

signifikansinya lebih besar dari pada 

probabilitasnya maka instrumen tidak 

valid. 

Dari tabel diatas dapat dilihat baik 

dengan menggunakan cara pertama 

ataupun cara kedua semua instrumen  

valid. 

4.3.2  Uji Reliabilitas Instrumen 

Kepuasan Konsumen 

Uji coba instrumen ini dilakukan 

pada 25 responden. Dari jawaban 

responden tersebut kemudian 

ditabulasikan untuk mendapatkan skor 

item dari masing-masing instrument 

dan skor totalnya. Dari tabulasi data 

tersebut kemudian di hitung dengan 

menggunakan Alpha Cronbach 

dengan bantuan Program SPSS For 
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Windows Release 16.0. dari 

perhitungan tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.740 20 

 

Seperti yang sudah dijelaskan 

pada bab III, bahwa untuk menentukan 

reliabel atau tidaknya sebuah 

instrumen dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai alpha 

cronbach dengan nilai kritisnya. Dari 

tabel hasil perhitungan tersebut 

didapat nilai alpha cronbach lebih 

besar dari pada nilai kritisnya (0.740 > 

0.50) maka semua instrumen reliabel. 

4.4  Analisa Data 

Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa data yang 

dugunakan dalam penelitian ini 

didapat dari penyebaran kuisioner 

kepada responden sebagai konsumen 

yang membeli laptop acer di Metro 

Komputer Bandar Lampung. Setelah 

data yang dibutuhkan terkumpul maka 

dilakukan pengolahan data.  

Pengolahan data yang dilakukan 

ini terdiri dari satu variabel yaitu 

kepuasan konsumen. Dalam hal ini 

pengolahan data yang bertujuan untuk 

menganalisis data tingkat kepuasan 

konsumen laptop Acer di Metro 

Komputer Bandar Lampung. Data 

yang digunakan adalah kuisioner yaitu 

kuisioner tentang kepuasan konsumen 

laptop Acer. 

4.4.1  Profil Responden  

Analisis Persentase dalam 

penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui identitas karakteristik 

demografi responden, identitas 

karakteristik demografi responden 

dalam penelitian ini terdiri dari jenis 

kelamin, pekerjaan dan frekuensi 

berolah raga arung jeram. Ringkasan 

hasil analisis persentase disajikan pada 

Tabel 4.4 di bawah ini : 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2  Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Pria 
Wanita 

76 
24 

76 
24 

Total 100 100 

Sumber : Pengolahan data 2017 

Hasil analisis persentase 

berdasarkan karakteristik jenis 

kelamin, diketahui bahwa mayoritas 

responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 

76 orang atau 76%, sedangkan sisanya 

sebanyak 24 orang atau sebesar 24% 

berjenis kelamin wanita. 

 

2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3  Distribusi Responden 

Berdasarkan Usia 
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Pekerjaan Frekuensi Persentase 

< 20 thn 
20 thn - 30 thn 
31 thn - 40 thn 
41 thn - 50 thn 

> 50 thn 

7 
27 
42 
22 
2 

7 
27 
42 
22 
2 

Total 100 100 

Sumber : Pengolahan data 2017 

Hasil analisis persentase 

berdasarkan karakteristik usia 

diketahui bahwa 42% responden 

berusia 31-40 tahun, 27% responden 

berusia 20-30 tahun, 22% responden 

berusia 41-50 tahun, 7% responden 

berusia < 20 tahun, dan 2% responden 

berusia > 50 tahun.  

3. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Tabel 4.4  Distribusi Responden 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

SD 
SMP 
SMU 

Diploma 
S1 

S2/S3 

1 
3 
17 
22 
30 
27 

1 
3 
7 

22 
30 
27 

Total 100 100 

Sumber : Pengolahan data 2017 

Hasil analisis persentase berdasarkan 

karakteristik pendidikan terakhir 

diketahui bahwa 30% responden 

pendidikan terakhir S1, 27 % 

responden pendidikan terakhir S2/S3, 

22% responden pendidikan terakhir 

Diploma, 17% responden pendidikan 

terakhir SMU, 3% responden 

pendidikan terakhir SMP, dan 1% 

responden pendidikan terakhir SD. 

 

4. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.5  Distribusi Responden 

Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 
Pegawai Swasta 

Wiraswasta 
TNI/POLRI 

Lainnya 

45 
30 
4 
17 
4 

45 
30 
4 

17 
4 

Total 100 100 

Sumber : Pengolahan data 2017 

Hasil analisis persentase berdasarkan 

karakteristik pekerjaan, diketahui 

bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini bekerja sebagai PNS 

yaitu sebanyak 45 orang atau 45%, 

30% responden bekerja sebagai 

pegawai swasta, 17% responden 

bekerja sebagai TNI/POLRI, 4% 

responden bekerja sebagai pegawai 

negeri/TNI/POLRI, dan 4% responden 

bekerja dengan karakteristik pekerjaan 

yang lainnya. 

5. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Tabel 4.6  Distribusi Responden 

Berdasarkan Penghasilan Per Bulan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

<  Rp 500 ribu 
≥ Rp 500 ribu - Rp 1 juta 

≥ Rp 1 juta - Rp 2 juta 
≥ Rp 2 juta - Rp 5 juta 

>  Rp 5 juta 

0 
7 
23 
32 
38 

0 
7 

23 
32 
38 

Total 100 100 

Sumber : Pengolahan data 2017 

Hasil analisis persentase 

berdasarkan karakteristik penghasilan, 

diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 38% 

berpenghasilan >  Rp 5 juta per bulan, 
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32% responden berpenghasilan ≥ Rp 2 

juta - Rp 5 juta per bulan, 23% 

responden berpenghasilan Rp 1 juta - 

Rp 2 juta per bulan, 7% responden 

berpenghasilan ≥ Rp 500 ribu - Rp 1 

juta per bulan dan responden yang 

berpenghasilan <  Rp 500 ribu tidak 

ada. 

6. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Frekuensi Penggunaan 

Laptop 

Tabel 4.7  Distribusi Responden 

Berdasarkan Frekuensi Penggunaan 

Laptop Acer 

Frekuensi Frekuensi Persentase 

< 3 bulan 
≥ 3 – 6 bulan 

≥ 6 – 12 bulan 
≥1 – 2 tahun 

> 2 tahun 

6 
15 
25 
36 
18 

6 
15 
25 
36 
18 

Total 100 100 

Hasil analisis persentase 

berdasarkan karakteristik frekuensi 

penggunaan laptop Acer, diketahui 

bahwa responden dalam penelitian ini 

yaitu 36% menyatakan telah memakai 

laptop Acer antara ≥1 – 2 tahun, 25% 

responden menyatakan telah memakai 

laptop Acer selama ≥ 6 – 12 bulan, 

18% responden menyatakan telah 

memakai laptop Acer selama  > 2 

tahun, 15% responden menyatakan 

telah memakai laptop Acer selama  ≥ 

3 – 6 bulan dan 6% responden 

menyatakan telah memakai laptop 

Acer selama < 3 bulan. 

4.4.2  Hasil Analisis Data  

Metode ini adalah kebalikan dari 

penelitian deduktif. Jadi contoh 

konkrit serta fakta yang ada di uraikan 

terlebih dahulu. setelah itu baru 

dirumuskan hingga menjadi suatu 

kesimpulan. Dalam metode ini, suatu 

data yang ada di kaji dengan melalui 

proses yang berlangsung atas fakta-

fakta. 

Untuk mengetahui 

bagaimanakah tingkat kepuasan 

konsumen laptop Acer di Metro 

Komputer Bandar Lampung (data 

hasil angket lampiran 2) digunakan 

rumus t-test satu sampel sebagai 

berikut : 

Dari hasil angket instrumen kepuasan 

konsumen di atas didapat : 

Skor tertinggi tiap item = 7 

Jumlah item instrumen = 20 

Jumlah responden = 100 

Nilai rata-rata   = 7 x 

20 x 100 = 14000 

     

 14000 : 100 = 140 

Pengujian hipotesis : 

Ha =   < 50% < 0,50 x 140 = 70 

Ho =   ≥ 50% ≥ 0,50 x 140= 70 

Sedangkan :  

X
___

 = 9963 : 100 = 99.63 

o  = 70 

n = 20 
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Berdasarkan tabel simpangan baku 

pada (Lampiran 3), dihitung dengan 

menggunakan rumus di dapat : 

1

)(
__

2

2




n

XX
S

i
 

99

31.36552S  = 36.922 

 S = 36.922  =  6.07 

Setelah didapat data di atas, untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat 

kepuasan konsumen laptop Acer 

menggunakan rumus t-test sebagai 

berikut : 

n

s
t

oX 


___

57.48
61.0

63.29

100

07.6

7063.99



  

Harga  t  hitung = 48.57.  Harga  

tersebut  selanjutnya  dibandingkan  

harga  t tabel dengan dk = n - 1 = 99 

dan α = 5%. Harga t tabel = 1.671. 

Harga t hitung 48.57 dari dasar 

pengambilan keputusan, yaitu jika Ho 

diterima maka kepuasan konsumen 

laptop Acer ≥ 50% dari yang 

diharapkan dan jika Ha diterima maka 

kepuasan konsumen laptop Acer < 

50% dari yang diharapkan, ternyata 

jatuh pada daerah penerimaan Ho, 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jadi hipotesisis yang 

menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen laptop Acer paling rendah 

50% dari yang diharapkan dapat 

diterima, atau tidak terdapat perbedaan 

antara yang diduga dalam populasi 

dengan data yang terkumpul dari 

sampel. Artinya kepuasan konsumen 

laptop Acer di Metro Komputer 

Bandar Lampung yaitu lebih besar 

atau sama dengan 50% dari hasil yang 

diharapkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya 

dengan menggunakan rumus t-test di 

dapat harga t hitung = 48.69. Harga  

tersebut  selanjutnya  dibandingkan  

harga  t tabel dengan dk = n - 1 = 99 

dan α = 5%. Harga t tabel = 1.671. 

Harga t hitung 48.69 dari dasar 

pengambilan keputusan, yaitu jika Ho 

diterima maka kepuasan konsumen 

laptop Acer ≥ 50% dari yang 

diharapkan dan jika Ha diterima maka 

kepuasan konsumen laptop Acer < 

50% dari yang diharapkan, ternyata 

jatuh pada daerah penerimaan Ho, 

sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.  

Dari hasil uji hipotesis satu 

pihak di dapat bahwa hipotesisis yang 

menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen laptop Acer paling rendah 

50% dari yang diharapkan dapat 
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diterima, atau tidak terdapat perbedaan 

antara yang diduga dalam populasi 

dengan data yang terkumpul dari 

sampel. Artinya kepuasan konsumen 

laptop Acer di Metro Komputer 

Bandar Lampung yaitu lebih besar 

atau sama dengan 50% dari hasil yang 

diharapkan. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

penulis menyarankan untuk pemilik 

metro komputer adalah sebagai 

berikut: 

1. Kategori produk yang digunakan 

dikategorikan berdasarkan konsep 

lain seperti tingkat pengetahuan 

konsumen terhadap produk 

tersebut, tingkat loyalitas, dan 

tingkat pemilihan merek (brand 

preference). 

2. Dapat menggunakan kategori 

produk lebih dari satu untuk 

masing-masing kategori produk 

dengan tingkat keterlibatan tinggi 

dan kategori produk dengan 

tingkat keterlibatan rendah untuk 

menambah hasil bukti empiris 

selanjutnya. 
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