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 This research entitled the influence of Service Quality, Perceived Value 
and Customer Satisfaction to Repurchase Intention in Rumah Dannis Surabaya. 
The purpose of this study is to analyze the service quality, perceived value, and 
customer satisfaction to Repurchase Intention. The study used a sample of 110 
respondents of consumers in Rumah Dannis Jl. Pakis Surabaya by using 
engineering judgement sampling technique. Data were collected questionnaire. 
Descriptive analysis using spss 13.0. The results of this study can be concluded 
that the independent variable ( quality of service , perceived value and customer 
satisfaction ) has a positive significant effect simultaneously and partially on the 
dependent variable ( re- purchase intention ) . 
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Repurchase Intention. 

	

PENDAHULUAN 

Dunia fashion yang 
berkembang di Indonesia begitu 
cepat. Awalnya, baju busana muslim 
hanya dianggap sebagai baju bagi 
umat musim tanpa pernah 
dipedulikan sebagai bagian dari 
fashion. Namun, designer Islamic 
fashion di Indonesia terus berusaha 
dengan memberikan karya yang 
terbaik hinga akhirnya mulai 
diterima oleh khalayak fashion 
(Hijup.com). Menurut wawancara 
dengan pemilik Dannis Collection, 
Ibu Tati Hartati berpendapat bahwa 
bila berbicara mengenai model 
busana muslim memang tidak akan 

pernah ada habisnya, inovasi selalu 
dirancang oleh perancang busana 
muslim agar dapat selalu bersaing 
dipasaran. Di era akhir tahun 90an 
busana muslim mengalami inovasi 
serta bentuk model yang lebih 
fashionable. Bila membahas tentang 
gaya busana muslim, untuk menarik 
pelanggan, para produsen 
memadukan busana muslim dengan 
fashion pada umumnya, maka 
terciptalah model-model yang 
berbeda dari masing-masing pembuat 
busana muslim. 

Dannis Collection salah satu 
merk atau produk busana muslim ini 
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memang sagat dikenal di masyarakat, 
khususnya di kota Pahlawan 
Surabaya. Tati Hartati adalah 
pengusaha wanita sebagai perintis, 
pengelola dan juga menjadi roda 
kendali Dannis Collection.Berdiri 

pada tahun 1996, Dannis Collection 
lebih menuangkan konsep 
produknya. Pada awal tahun 2003, 
Dannis Collection mencoba 
menggarap segmen untuk kalangan 
remaja dan orang tua. 

TABEL 1.1 
DATA PENJUALAN BAJU DI RUMAH DANNIS TAHUN 2010-2014 

Tahun Jumlah Penjualan Barang 
(lembar baju) 

2010 27.297 
2011 32.791 
2012 34.791 
2013 38.246 
2014 42.096 

Sumber : Pemilik Rumah Dannis (2015) 

Berdasarkan tabel diatas dapat 
terlihat peningkatan jumlah 
pengambilan barang dari tahun 2010 
hingga 2014. Hal ini menunjukkan 
terdapat niat beli ulang produk 
Rumah Dannis di Surabaya. 

Dalam penelitian hubungan 
antara nilai yang dirasakan dan 
kepuasan pelanggan, studi empiris 
konvensional menemukan bahwa 
nilai yang dirasakan secara positif 
mempengaruhi kepuasan pelanggan 
(Eggert & Ulaga, 2002). Dalam hal 
ini, nilai yang dirasakan yang 
dirasakan pelanggan setelah memberi 
produk Rumah Dannis memberi 
point penting bagi keberhasilan 
usaha dari bisnis tersebut. Karena 
dengan terciptanya nilai yang 
dirasakan yang dirasakan oleh 

pelanggan maka tingkat pembelian 
pun semakin meningkat. Seperti 
contoh Rumah Dannis harga produk 
yang di berikan kepada 
pelanggansesuai dengan kualitas 
produk dan kualitas layanan yang 
diberikan. Harga busana muslim 
Dannis untuk anak laki-laki dan 
perempuan 0-13 tahun dengan harga 
Rp. 100.000 – Rp. 300.000, untuk 
kemeja pria (koko) dan wanita 
(gamis) dengan kisaran harga Rp. 
200.000 – Rp. 300.000, serta baju 
busana muslim untuk dewasa baik 
pria (koko) dan wanita (gamis) 
berkisar antara Rp.250.000 – 
Rp.350.000 (wawancara dengan 
pemilik Rumah Dannis, 
www.rumahdannis.com 2015). 

KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Kualitas Layanan 

Lewis dan Booms dalam Fandy 
Tjiptono (2008:85) menjelaskan 
bahwa kualitas layanan bisa diartikan 
sebagai “ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan 
mampu sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan dan kualitas layanan 
ditentukan oleh kemampuan 
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perusahaan memiliki kebutuhan dan 
keinginan pelanggan sesuai dengan 
ekspektasi”. menurut Tjiptono 
(2008:110) : “kualitas jasa atau 
kualitas pelayanan yang 
mendefinisikan sebagai kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan 
produk, jasa, sumber daya manusia, 
proses dan lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan”. 
Definisi kualitas layanan didukung 
oleh Kotler dan Amstrong (2008:55) 
menyatakan bahwa “keseluruhan ciri 
atau sifat dari suatu barang atau jasa 
yang berpengaruh pada 
kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan yang dinyatakan atau 
tersirat”. Kualitas layanan 
mengandung banyak definisi dan 
banyak makna. Orang yang berbeda 

akan mengartikannya secara 
berlainan. 

Kotler dan Keller (2009) 
menyatakan bahwa layanan adalah 
setiap tindakan atau kinerja dari 
suatu pihak yang diberikan kepada 
pihak lain namun pada dasarnya 
tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun. 
(Lovelovk et al, 2004 dalam 
Tjiptono, 2004) pengertian kualitas 
layanan adalah tingkat keunggulan 
yang diharapkan dan pengendalian 
atas tingkat keunggulan tersebut 
untuk memenuhi keinginan 
pelanggan. (Tjiptono, 2002) 
menyatakan bahwa kualitas layanan 
adalah pemenuhan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan serta ketetapan 
penyampaiannya untuk mengimbangi 
harapan pelanggan. 

 
Nilai Yang Dirasakan 

Nilai yang dirasakan pelanggan 
(CPV-Customer Perceived Value) 
adalah selisih antara penilaian 
pelanggan perspektif atas semua 
manfaat dan biaya dari suatu 
penawaran terhadap alternatifnya 
(Kotler dan Keller 2009:136). Sering 

kali, manajer mengadakan analisis 
nilai pelanggan untuk 
mengungkapkan kekuatan dan 
kelemahan perusahaan relatif 
terhadap kekuatan dan kelemahan 
berbagai pesaingnya. 

 

Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan menurut 
Kotler dan Keller (2009:139) 
adalahperasaan senang atau kecewa 
pelanggan yang muncul setelah 
membandingkan antara kinerja atau 
hasil produk yang dipikirkan 
terhadap kinerja atau hasil yang 
diharapkan. Jika kinerja tersebut 
telah dapat memenuhi kualitas yang 
dirasakan, maka akanada 
kemungkinan pelanggan merasa 

puas. Tingkat kepuasan yang tinggi 
dapat menciptakan ikatan emosional 
antara pelanggan dengan perusahaan 
tersebut. Beberapa perusahaan yang 
dapat dikatakan berhasil saat ini 
senantiasa meningkatkan dan 
mengembangkan kualitas serta 
memberikan kinerja yang memenuhi 
standart kualitas yang dirasakan 
pelanggan.Definisi kepuasan 
pelanggan menurut Tse dan Wilton 
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dalam buku (Fandy Tjiptono, 
2008:69) adalah sebuah respon 
pelanggan terhadap evaluasi persepsi 
atas perbedaan awal sebelum 
pembelian atau standart kinerja dan 
kinerja aktual sebagaimana 
dipersepsikan setelah memakai 
maupun mengkonsumsi produk serta 
mendapatkan layanan jasa. Kepuasan 
pelanggan merupakan strategijangka 
panjang karena butuh waktu cukup 
lama sebelum bisa membangun dan 
mendapatkan reputasi atas layanan 
yang memuaskan. Kepuasan 

pelanggan berhubungan negatif 
dengan keluhan pelanggan, karena 
ketika satu pelanggan puas, maka 
akan semakin kecil kemungkinan 
pelanggan melakukan komplain 
(Timm Marknesis, 2009:8). 
Beberapa metode dapat digunakan 
oleh perusahaan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan pelanggan 
diantaranya adalah dengan 
menggunakan sistem keluhan dan 
saran, serta dapat pula dengan survei 
kepuasan pelanggan.

 

Niat beli Ulang 

Menurut Hellier, et al., (2003) dalam 
Margee, et al., (2008:174) niat 
pembelian ulang didefinisikan 
sebagai penilaian individu tentang 
pembelian layanan lagi dan 
keputusan untuk terlibat dalam 
aktivitas masa depan dengan 
penyedia layanan dan bentuk yang 
akan diambil. Nilai untuk membeli 
kembali suatu produk atau jasa akan 
muncul ketika pelanggan merasa 
bahwa jasa yang pelanggan terima 
bisa memberikan kepuasan terhadap 
diri pelanggan tersebut. Bila 
pelanggan puas pada pembelian 
pertama, maka pada pembelian 
berikutnya dilakukan berulang-ulang 
pada satu merek, pengambilan 

keputusan tidak lagi diperlukan 
karena pelanggan telah mengetahui 
secara mendalam mengenai merek 
tersebut (Tatik 2008:15). 
 Dapat diambil kesimpulan 
bahwa pembelian ulang adalah suatu 
tindakan pelanggan untuk melakukan 
pembelian kembali setelah merasa 
puas atas pembelian yang semula. 
Penelitian Hellier et al., 2003 (dalam 
Margee etal 2008 :170) telah 
mengkonfirmasi temuan sebelumnya 
bahwa niat pembelian ulang adalah 
sebuah kekuatan yang sangat 
berharga dalam pengembangan 
profitabilitas perusahaan 
dankeberlanjutan masa depan. 

 

Pengaruh kualitas layanan terhadap niat beli ulang 

Menurut Gounaris (2005) 
dalam jurnal Lori K. Molinari, et al., 
(2008:365) kualitas layanan 
merupakan masalah penting dalam 
pemasaran jasa bisnis ke bisnis 
karena dampaknya pada layanan 

pelangan organisasi sendiri untuk 
pelanggan mereka. Jadi akibatnya 
kualitas layanan memiliki pengaruh 
terhadap niat pembelian ulang 
pelanggan. 
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Menurut Brady Rodertson (2001) 
dalam jurnal Margee Hume dan 
Gillian Sullivan Mort (2008:174), 
hubungan kualitas pelayanan 

terhadap niat beli ulang sepenuhnya 
dimediasi melalui kepuasan 
pelanggan. 

 

Pengaruh Nilai yang dirasakan terhadap niat beli ulang 

Lam, et al., (2004) dalam jurnal Lori 
K. Molinari, et al., (2008:365) 
pelanggan akan tetap loyal kepada 
perusahaan jika mereka merasa 
bahwa mereka mendapatkan nilai 
yang lebih besar dibandingkan yang 
mereka peroleh dari pesaing. Dari 
riset (Dubrovski, 2001; Schneider 
dan Bowen, 1995; Cronin dan Moris, 

1989) menemukan nilai yang dirasa 
berkolerasi positif dengan niat 
pembelian ulang. 
 Voss, et al., (1998) dalam 
jurnal Margee Hume dan Gillian 
Sullivan Mort (2008:174) juga 
menyatakan bahwa nilai yang dirasa 
merupakan indikator yang paling 
penting dari niat pemnelian kembali. 

 

Pengaruh Kepuasan pelanggan terhadap niat beli ulang pelanggan 

Pembelian ulang akan 
muncul ketika pelanggan merasa 
puas dengan layanan yang diberikan 
oleh perusahaan penyedia jasa. 
Kotler menjelaskan bahwa, jika 
pelanggan merasa puas, maka akan 
menunjukkan kemungkinan yang 
lebih untuk membeli kembali produk 
atau jasa yang ditawarkan (Kotler, 
2008:229). 

Dalam jurnal Margee et al 
(2008), menyatakan bahwa kepuasan 
pelanggan meningkatkan 
profitabilitas perusahaan dengan 
mengembangkan resensi pelanggan 
dan memiliki efek langsung terhadap 
niat pembelian ulang. Beberapa 
penelitian sudah mengidentifikasi 
bahwa prediktor utama niat 
pembelian ulang adalah kepuasan 
pelanggan. Bila pelanggan merasa 

tidak puas terhadap pembelian 
karena jasa yang dibeli tidak 
memenuhi harapannya, pelanggan 
cenderung menyalahkan sumber 
ketidak puasannya pada perusahaan 
dan berusaha untuk tidak mengulangi 
pembeliannya karena berharap tidak 
timbul perasaan kecewa kembali. Hal 
tersebut didukung dengan pernyataan 
Oliver (dalam Yu et al 211:485) 
bahwa kepuasan pelanggan berkaitan 
secara positif terhadap niat masa 
depan seperti niat pembelian ulang. 
Kepuasan pelanggan menentukan 
bagaimana niat pelanggan pada 
Rumah Dannis di masa mendatang. 

Sesuai dengan permasalahan 
penelitian dan landasan teori pada 
jurnal maka kerangka pemikiran 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran Penelitian Sekarang  

 
 
 
METODE PENELITIAN 
DEFINISI OPERASIONAL 

Kualitas Layanan 

Kualitas layanan merupakan 
penilaian pelanggan tentang 
keunggulan atau keistimewaan suatu 
produk atau layanan secara 
menyeluruh yang dimulai dari 
kebutuhan pelanggan dan berakhir 
pada persepsi pelanggan di Rumah 
Dannis Jl. Pakis Surabaya. Adapun 

indikator untuk mengukur kualitas 
layanan yaitu Bukti Fisik 
(Tangibles), Keandalan (reliability), 
Daya Tanggap (responsiveness), 
Jaminan (assurance), Empati 
(empathy). 
 

 
Nilai yang Dirasakan 
 
Nilai yang dirasa adalah persepsi 
pelanggan tentang manfaat yang 
diterima oleh pelanggan atas harga 
pertukaran jasa atau utilitas 
keseluruhan produk berdasarkan 
persepsi apa yang diterima dan apa 
yang ditukarkan produk di Rumah 
Dannis Jl. Pakis Surabaya. Adapun 

indikator yang digunakan untuk 
mengukur nilai yang dirasa yaitu 
NilaiEmosi(Emotional value), Nilai 
Sosial(Social value), Nilai 
Pelayanan(Quality/Performance 
value), Nilai Harga(Price/Value for 
money). 
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Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah persepsi 
pelanggan tentang evaluasi yang 
dilakukannya mengenai kesenangan 
atau kekecewaan yang timbul karena 
membandingkan harapan dan 
keadaan yang didapatkan di Rumah 
Dannis Jl. Pakis Surabaya.  Adapun 

indikator yang digunakan untuk 
mengukur kepuasan pelanggan yaitu 
:(1) Kepuasan terhadap pembelian. 
(2) Kepercayaan terhadap produk 
atau jasa. (3) Pengalaman yang 
menyenangkan. 

 

Niat Beli Ulang 

Niat beli ulang merupakan niat 
pembelian yang dilakukan kembali 
pada produk Rumah Dannis Jl. Pakis 
Surabaya setelah responden 
melakukan evaluasi mengenai 
pembelian sebelumnya. Niat 
pembelian ulang dapat diukur dengan 

menggunakan tiga indikator, yaitu 
Menjadi pilihan utama pelanggan, 
Melakukan transaksi dengan satu 
produk atau jasa dibandingkan 
dengan alternatifnya, Melakukan 
transaksi untuk mendapatkan 
pengalaman baik yang lain. 

 

Klasifikasi Sampel 

Populasi adalah gabungan seluruh 
elemen yang memilki serangkaian 
karakteristik serupa yang mencakup 
semesta untuk kepentingan masalah 
riset (Malhotra, 2009:364). Dalam 
penelitian ini populasi yang akan 
diambil adalah pelanggan dari 
Rumah Dannis Jl. Pakis Surabaya. 
Dalam penelitian ini kriteria sampel 
yang digunakan untuk menjadi 
responden yaitu responden yang 
berusia minimal 17 tahun, responden 
bertempat tinggal di Surabaya, dan 
Responden pernah menggunakan 
produk dan jasa di Rumah Dannis Jl. 
Pakis Surabaya lebih dari satu kali. 

Pertimbangan ini dikarenakan 
pelanggan sudah memiliki 
pengalaman dalam produk dan jasa 
di Rumah Dannis Jl. Pakis Surabaya. 
Untuk penelitian yang menggunakan 
analisis data dengan statistic jumlah 
sampel yang terkecil adalah 30 
subjek/objek, tetapi pakar peneliti 
lainnya menganggap bahwa jumlah 
sampel minimum adalah 100 
objek/subjek yang paling tepat 
(Bailey, 1982 dalam Rosady Ruslan, 
2010:149). Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 110 konsumen 
pada Rumah Dannis Jl. Pakis 
Surabaya. 
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Data Penelitian 

Menurut jenisnya data dibagi dua 
yaitu (Indriantoro dan Supomo, 
2012): 
1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang 
diperoleh langsung dari sumber 
asli (tidak melalui perantara). 
Penelitian ini menggunakan data 
primer dari hasil pengisian 
kuesioner yang diberikan kepada 
responden mengenai identitas 
responden (usia, jenis kelamin, 
pendidikan, dsb) dan tanggapan 
responden setelah melakukan 
pembelian di Rumah Dannis Jl. 
Pakis Surabayaberkaitan dengan 
sikap konsumen, kewajaran harga, 
dan kepercayaan. 

2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang 
diperoleh secara tidak langsung 
melalui media 
perantara.Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari jurnal, majalah, 
buku, serta penelitian terdahulu 
yang membuat informasi atau 
data–data yang berkaitan dengan 
penelitian berupa bukti, catatan 
atau laporan historis yang telah 
tersusun dalam arsip baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak 
dipublikasikan. 

 Metode pengumpulan data yang 
dilakukan dalam penelitian ini 
diantaranya: 

1. Studi Kepustakaan 
Menurut M.Nazir (2011) dalam 
bukunya yang berjudul ‘Metode 
Penelitian’ mengemukakan bahwa 
yang dimaksud dengan : “Studi 
kepustakaan adalah teknik 
pengumpulan data dengan 
mengadakan studi penelaahan 
terhadap buku-buku, litertur-
literatur, catatan-catatan, dan 
laporan-laporan yang ada 
hubungannya dengan masalah 
yang dipecahkan.”(Nazir,2011). 

2. Kuesioner 
Pengertian metode kuesioner 
menurut Arikunto (2010) 
“kuesioner adalah pertanyaaan 
tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi  dari 
responden dalam arti laporan 
tentang pribadi atau hal-hal yang 
ia ketahui”. Sedangkan menurut 
Sugiyono (2010) “Angke tatau 
kuesione rmerupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara member seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan 
tertulis kepada responden untuk 
dijawab”. Kuesioner atau angket 
yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jenis kuesioner atau 
angket langsung yang tertutup 
Karena responden hanya tinggal 
memberikan tanda pada salah satu 
jawaban yang dianggap benar. 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variable bebas yaitu 
Kualitas Layanan, Nilai Yang 
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Dirasakan dan Kepuasan 
Pelanggan. Sedangkan variable 

terikat yaitu Niat Beli Ulang. 

Alat Analisis 

Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah Regresi Linier Berganda. 
Data yang digunakan biasanya 
berskala interval atau rasio. 

 Persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 

  Y’ = a + b1X1+ b2X2+b3X3+ ℓ 
 Keterangan: 
 Y’   = Niat beli ulang 

 X1   = Kualitas layanan 
 X2   = Nilai yang dirasa 
 X3   = Kepuasan Pelanggan 
 a     = Konstanta (nilai Y’ 

apabila X1, X2…..Xn = 0) 
b    = Koefisien regresi 
(nilai peningkatan ataupun 
penurunan) 

 ℓ  = Error 

 

GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Gambaran Subyek Penelitian 

Dari 110 kuesioner yang telah 
disebarkan ternyata semua kuesioner 
bisa digunakan atau diolah untuk 
analisis selanjutnya yaitu untuk 

mengungkapkan karakteristik 
responden berdasarkan jenis kelamin, 
usia, pekerjaan, dan frekuensi 
kunjungan. 

 
TABEL 4.1 

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
Jenis Kelamin Responden Persentase % 

Laki – laki 5 4.5% 
Perempuan  105 95.5% 

Total 110 100% 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat 
diketahui bahwa jumlah responden 
berjenis kelamin perempuan lebih 
banyak yaitu sebesar 105 respon den 
atau dengan persentase 95.5%, 

sedangkan untuk responden laki-laki 
berjumlah 5 responden atau dengan 
persentase 4.5% dari gtotal 
responden yang berjumlah 110 
responden.  

 
 

TABEL 4.2 
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN USIA 

Usia Responden  Persentase % 
17 – 23 tahun 11 10.0% 
24 – 29 tahun 33 30.0% 
≥ 30 tahun 66 60.0% 

Total 110 100% 
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Dari Tabel 4.2 diketahui bahwa 
komposisi responden berusia ≥ 30 
tahun paling dominan dalam 
penelitian ini dengan komposisi 
sebesar 66 responden atau dengan 
persentase 60.0%, kemudian 
responden berusia 24 – 29 tahun 

memiliki frekuensi sebesar 33 
responden atau dengan persentase 
sebesar 30.0% dan responden yang 
berusia 17 – 23 tahun memiliki 
frekuensi sebesar 11 responden atau 
dengan persentase 10.0%. 

 
TABEL 4.3 

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN 
Pekerjaan Responden Persentase % 

Pelajar / Mahasiswa 9 8.2% 
Pegawai Negeri Sipil 9 8.2% 
Pegawai Swasta 34 30.9% 
Lain – lain 58 52.7% 

Total 110 100% 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat 
diketahui bahwa responden dengan 
pekerjaan lain – lain seperti ibu 
rumah tangga dan wiraswasta 
memiliki jumlah frekuensi terbesar 
yaitu 58 responden atau dengan 
persentase sebesar 52.7%, kemudian 
responden dengan pekerjaan Pegawai 
Swasta berjumlah 34 responden atau 

dengan persentase sebesar  30.9% , 
responden dengan pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil memiliki frekuensi 
sebesar 9 responden atau dengan 
persentase 8.2% dan yang terakhir 
responden dari kalangan mahasiswa / 
pelajar memiliki frekuensi sebesar 9 
responden atau dengan persentase 
8.2%. 

 
TABEL 4.4 

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN FREKUENSI 
KUNJUNGAN 

Frekuensi Kunjungan Responden Persentase % 
1 kali dalam 6 bulan 47 42.7% 
2 kali dalam 6 bulan 46 41.8% 
≥ 3 kali dalam 6 bulan 17 15.5% 

Total 110 100% 
 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat 
diketahui bahwa responden yang 
mengunjungi Rumah Dannis Jl. 
Pakis Sebanyak 1 kali dalam  6 bulan 
merupakan responden tebanyak 
dengan jumlah 47 responden atau 

dengan persentase sebesar 42.7%, 
kemudian responden yang 
mengunjungi rumah Dannis Jl. Pakis 
sebanyak 2 kali dalam 6 bulan 
memiliki frekuensi sebesar 46 
responden atau dengan persentase 
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41.8% dan responden yang 
mengunjungi Rumah Dannis Jl. 
Pakis sebanyak ≥ 3 kali dalam 6 

bulan sebesar 17 responden atau 
dengan persentase sebesar 15.5%. 

 

Analisis Data 

Uji Validitas 

TABEL 4.7 
HASIL UJI VALIDITAS SAMPEL BESAR 

Variabel Pernyataan Person 
Correlation 

Korelasi 
Signifikan Kesimpulan 

 
 
 
 
 
 
Kualitas 
Layanan 

X1.1 0.419 0.000 Valid 
X1.2 0.356 0.000 Valid 
X1.3 0.357 0.000 Valid 
X1.4 0.411 0.000 Valid 
X1.5 0.548 0.000 Valid 
X1.6 0.453 0.000 Valid 
X1.7 0.422 0.000 Valid 
X1.8 0.528 0.000 Valid 
X1.9 0.461 0.000 Valid 
X1.10 0.460 0.000 Valid 
X1.11 0.395 0.000 Valid 
X1.12 0.423 0.000 Valid 
X1.13 0.514 0.000 Valid 
X1.14 0.457 0.000 Valid 
X1.15 0.433 0.000 Valid 
X1.16 0.342 0.000 Valid 
X1.17 0.509 0.000 Valid 
X1.18 0.384 0.000 Valid 
X1.19 0.483 0.000 Valid 
X1.20 0.494 0.000 Valid 
X1.21 0.373 0.000 Valid 
X1.22 0.455 0.000 Valid 

 
 
 
 
 
Nilai Yang  
Dirasakan 

X2.1 0.392 0.000 Valid 
X2.2 0.612 0.000 Valid 
X2.3 0.533 0.000 Valid 
X2.4 0.537 0.000 Valid 
X2.5 0.379 0.000 Valid 
X2.6 0.396 0.000 Valid 
X2.7 0.407 0.000 Valid 
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 X2.8 0.569 0.000 Valid 
X2.9 0.515 0.000 Valid 
X2.10 0.559 0.000 Valid 
X2.11 0.453 0.000 Valid 
X2.12 0.549 0.000 Valid 
X2.13 0.564 0.000 Valid 
X2.14 0.453 0.000 Valid 

 
 
 
Kepuasan 
Pelanggan 

X3.1 0.694 0.000 Valid 
X3.2 0.390 0.000 Valid 
X3.3 0.669 0.000 Valid 
X3.4 0.736 0.000 Valid 
X3.5 0.751 0.000 Valid 
X3.6 0.628 0.000 Valid 

 
 
Niat Beli 
Ulang 

Y1 0.588 0.000 Valid 
Y2 0.671 0.000 Valid 
Y3 0.601 0.000 Valid 
Y4 0.652 0.000 Valid 
Y5 0.565 0.000 Valid 
Y6 0.674 0.000 Valid 

 
Berdasarkan Tabel 4.7 dapat 
diketahui bahwa variabel-variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi Kualitas Layanan, Nilai 
Yang Dirasakan, Kepuasan 

Pelanggan dan Niat Pembelian Ulang 
telah valid semua karena dengan 
nilai Korelasi Signifikan (p-value 
<0,05) (Ghozali 2011:52) 

 
TABEL 4.8 

HASIL UJI RELIABILITAS SAMPEL BESAR 
No. Variabel Alpha Kesimpulan 
1 Kualitas Layanan (X1) 0.722 Reliabel 
2 Nilai Yang Dirasakan (X2) 0.721 Reliabel 
3 Kepuasan Pelanggan (X3) 0.755 Reliabel 
4 Niat Beli Ulang (Y) 0.743 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil data pada Tabel 
4.8 menunjukkan bahwa semua 
variabel penelitian pada sampel besar 
dikatakan reliabel. Masing-masing 
data tersebut menunjukkan cronbach 

alpha pada variabel Kualitas Layanan 
0.722, variabel Nilai Yang Dirasakan 
0.721, variabel Kepuasan Pelanggan 
0.755 dan variabel Niat Pembelian 
Ulang 0.743. 
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TABEL 4.17 
HASIL PERHITUNGAN PERSAMAAN REGRESI LINIER BERGANDA 
Model Unstandardized 

Coeffivients 
B Std. Error 

1       (Constant) -2.983 3.006 
 X1 .098 .036 
 X2 .163 .053 
 X3 .353 .069 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.17 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = -2,983 + 0,098 X1 + 0,163 X2 + 0,353 X3 

Berdasarkan interpretasi di atas, 
dapat diketahui bahwa Kualitas 
layanan, Nilai yang dirasakan, dan 
Kepuasan pelanggan berpengaruh 
positif terhadap Niat pembelian 

ulang. Dengan kata lain, apabila 
bahwa Kualitas layanan, Nilai yang 
dirasakan, dan Kepuasan pelanggan 
meningkat maka akan diikuti 
peningkatan Niat pembelian ulang. 

 
TABEL 4.18 

HASIL PERHITUNGAN KOEFISIEN KORELASI DAN DETERMINASI 
Model R R Square Adjusted 

R Square 
1 .718 .515 .502 

 

Koefisien determinasi digunakan 
untuk menghitung besarnya 
pengaruh atau kontribusi variabel 
bebas terhadap variabel terikat. Dari 
analisis pada Tabel 4.16 diperoleh 
hasil R 2 (koefisien determinasi) 
sebesar 0,515. Artinya bahwa 51,5%  
 
 

 
 
variabel Niat pembelian ulang akan 
dipengaruhi oleh variabel bebasnya, 
yaitu Kualitas layanan(X1), Nilai 
yang dirasakan (X2), dan Kepuasan 
pelanggan(X3). Sedangkan sisanya 
48,5% variabel Niat pembelian ulang 
akan dipengaruhi oleh variabel-
variabel yang lain yang tidak dibahas 
dalam penelitian ini.  

TABEL 4.18 
HASIL PERHITUNGAN UJI F 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1     
Regression 
       Residual 

321.449 
302.224 
623.673 

3 
106 
109 

107.150 
2.851 

37.581 000a 
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       Total 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.18  nilai F 
hitung sebesar 37,581. Sedangkan F 
tabel (α = 0.05 ; db regresi = 3 : db 
residual = 106) adalah sebesar 2,690. 
Karena F hitung > F tabel yaitu 
37,581 > 2,690 atau nilai sig F 
(0,000) < α = 0.05 maka model 
analisis regresi adalah signifikan. Hal 

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
variabel terikat (Niat pembelian 
ulang) dapat dipengaruhi secara 
signifikan oleh variabel bebas 
(Kualitas layanan (X1), Nilai yang 
dirasakan (X2), dan Kepuasan 
pelanggan (X3)). 

 
TABEL 4.19 

HASIL PERHITUNGAN UJI T / PARSIAL 
Variabel T Hitung Sig. H0 H1 

X1 2.719 .008 Ditolak Diterima 
X2 3.005 .003 Ditolak Diterima 
X3 5.103 .000 Ditolak Diterima 

 

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh 
hasil sebagai berikut : 
Uji t antara X1 (Kualitas layanan) 
dengan Y (Niat pembelian ulang) 
menunjukkan t hitung = 2,719. 
Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db 
residual = 106) adalah sebesar 1,983. 
Karena t hitung > t tabel yaitu 2,719 
> 1,983 atau nilai sig t (0,008) < α = 
0.05 maka pengaruh X1 (Kualitas 
layanan) terhadap Niat pembelian 
ulang adalah signifikan. Uji t antara 
X2 (Nilai yang dirasakan) dengan Y 
(Niat pembelian ulang) menunjukkan 
t hitung = 3,055. Sedangkan t tabel 
(α = 0.05 ; db residual = 106) adalah  
 

 
 
sebesar 1,983. Karena t hitung > t 
tabel yaitu 3,055 > 1,983 atau nilai 
sig t (0,003) < α = 0.05 maka 
pengaruh X2 (Nilai yang dirasakan) 
terhadap Niat pembelian ulang 
adalah signifikan pada alpha 5%. Uji 
t antara X3 (Kepuasan pelanggan) 
dengan Y (Niat pembelian ulang) 
menunjukkan t hitung = 5,103. 
Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db 
residual = 106) adalah sebesar 1,983. 
Karena t hitung > t tabel yaitu 5,103 
> 1,983 atau nilai sig t (0,000) < α = 
0.05 maka pengaruh X3 (Kepuasan 
pelanggan) terhadap Niat pembelian 
ulang adalah signifikan pada alpha 
5%. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
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Berdasarkan pada penghitungan 
analisis regresi linier berganda, dapat 
diketahui (1) Kualitas Layanan 
berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap Niat beli Ulang di Rumah 
Dannis Surabaya. (2) Nilai Yang 
Dirasakan berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap Niat Beli Ulang 
di Rumah Dannis Surabaya. (3) 
Kepuasan Pelanggan berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap Niat 
Beli Ulang di Rumah Dannis 
Surabaya. (4) Kualitas Layanan, 
Nilai Yang Dirasakan dan Kepuasan 
Pelanggan secara simultan 

berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap Niat Beli Ulang di Rumah 
Dannis Surabaya. 
Berdasarkan pada hasil Uji t 
didapatkan bahwa variabel Kepuasan 
Pelanggan mempunyai nilai t hitung 
dan koefisien beta yang paling besar. 
Sehingga variabel Kepuasan 
Pelanggan mempunyai pengaruh 
yang paling kuat dibandingkan 
dengan variabel yang lainnya maka 
variabel Kepuasan Pelanggan 
mempunyai pengaruh yang dominan 
terhadap Niat Beli Ulang. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Beberapa responden yang kurang 
serius dalam ketersediaannya 
mengisi kuesioner ataupun kurang 
mengerti pengisian kuesioner yang 

telah dibagikan. Namun hal tersebut 
masih mampu diatasi oleh peneliti 
dengan cara mendampingi responden 
dalam pengisian kuesioner. 

 

Saran 

Diharapkan kepada pihak Rumah 
Dannis Jl. Pakis Surabaya harus 
meningkatkan pelayanannya karena 
dilihat dari indikator layanan yang 
menyatakan bahwa bila mendapat 
masalah, karyawan di Rumah Dannis 
Jl. Pakis Surabaya akan membantu 
menyelesaikanmya mendapatkan 
respon kurang baik, jadi disarankan 

pihak Rumah Dannis memperbaiki 
Kualitas Layanannya terutama jika 
pelanggan mendapatkan masalah, 
karyawan bersedia membantu. Selain 
itu diharapkan Rumah Dannis agar 
memberikan harga yang ekonomis 
dan harga yang konsisten di setiap 
produknya. 
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