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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil Hortimart Agro Center 

 Hortimart Agro Center merupakan perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh 

Ir.Budi Darmawan yang telah didirikan pada tahun 1979 sebagai kebun produksi buah-

buahan. Dan pada tahun 2007 perusahaan ini mulai terbuka secara umum dan dikembangkan 

beberapa divisi. Perusahaan ini bergerak dibidang agribisnis mulai dari budidaya tanaman, 

hingga pemasaran hasil perkebunan. Berlokasi di Jl. Gatot Subroto no 55. Bawen. Kabupaten 

Semarang, Jawa tengah. Ketinggiannya mencapai 480-600 mdpl dengan suhu udara sejuk 

antara 23°C - 30°C. 

 Hortimart Agro Center buka setiap hari senin-minggu mulai jam 08.00 WIB – 16.30 

WIB. Luas perkebunan lahan 25 hektar yang 90% merupakan perkebunan buah dan 10% 

perkebunan sayuran organik. ada beberapa divisi di HAC yaitu Agro Mart divisi yang 

menangani penjualan buah dan sayuran hasil dari kebun dan juga dari petani binaan sekitar 

hortimart, Agro Supply divisi yang menangani penjualan saprodi pertanian, Agro Resto  divisi 

yang menangani penjualan makanan olahan sayuran, buah dan lainnya. Agro Estate divisi 

yang menangani budidaya tanaman buah dan sayur dan Agro Tour divisi yang menangani 

wisata dan kunjungan instansi hingga kunjungan edukasi dari beberapa instansi pendidikan 

maupun instansi pemerintahan.  

Agro tour memiliki salah satu program yaitu Happy tour atau wisata keliling kebun 

buah dan sayur seluas 25 Ha yang memiliki waktu tempuh selama 15-25 menit. Pada saat 

keliling kebun konsumen menggunakan fasilitas mobil wisata yang dapat diisi sebanyak 12 

orang dewasa dan program ini juga dilengkapi oleh penjelasan jenis tanaman dari tourguide 

yang bertugas menemani konsumen selama perjalanan. 

Pentingnya rekreasi untuk sebagian masyarakat modern saat ini membuat Agro tour 

terus mengembangkan program-programnya untuk menarik konsumen. Diwilayah Jawa 

tengah khususnya memang masih minim rekresi yang juga disisipkan makna edukasi untuk 

keluarga mengenai jenis buah maupun sayuran. Kini Agro tour tidak hanya mendapat 

kunjungan dari warga lokal tetapi juga mulai dikenal oleh warna luar negri yang juga datang 

untuk membandingkan maupun mendapatkan pengalaman baru mengenai perkebunan buah 

maupun sayuran. Dan yang menjadi salah satu daya tarik konsumen ialah mengenai tanaman 

keras atau buah yang 70% sudah diterapkan secara organik. sehingga cukup banyak 
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mengunjung yang ingin tahu bagaimana perlakuan yang dilakukan oleh Hortimart Agro 

Center pada saat perawatan tanaman. 

Agro tour sebagai divisi yang bertanggung jawab pada wisata mulai melakukan 

beberapa program petik buah maupun sayur di kebun secara langsung kepada konsumen. 

Program ini juga dibantu oleh divisi Agro estate yang bertanggung jawab akan tanaman. Hal 

ini dapat menambah pengetahuan konsumen terhadap cara panen yang baik dan juga dapat 

meningkatkan profit untuk divisi yang bersangkutan. 

4.2  Karakteristik Konsumen Agro Tour 

Berikut ini tabel yang menyajikan profil 60 responden berdasarkan usia, tingkat 

pendapatan, dan tingkat kosmopolitan. Adapun karakteristik konsumen akan dilihat tingkat 

kepuasan terhadap produk Happy tour. Berdasarkan perhitungan statistik jenis tingkat 

kepuasan dan loyalitas responden dibagi menjadi 6 (enam) kelas, antara lain : 

Tabel 4.1 Tingkat Kepuasan Konsumen          

No Kepuasan konsumen 

Skor Kepuasan Jumlah Responden 

1 22-25 2 

2 26-29 0 

3 30-33 14 

4 34-37 28 

5 38-41 9 

6 42-45 7 

Total 60 

Sumber : Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden tertinggi berada pada 

kelas ke 4 yaitu skor 34-41, dari distribusi jumlah responden berdasarkan kelas kepuasan 

konsumen juga dilihat bahwa distribusi kepuasan konsumen menunjukan distribusi normal. 

Sedangkan untuk tingkat loyalitas konsumen gambaran tentang penyebarannya dapat 

dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini : 

 

 

Tabel 4.2 Tingkat Loyalitas Konsumen                          

Sumber : 

Data Primer 

yang 

diolah,Mei 

2016 

Berda

sarkan tabel 

4.2 dapat 

No Loyalitas konsumen 

Skor Loyalitas Jumlah Responden 

1 17-19 7 

2 20-22 12 

3 23-25 16 

4 26-28 14 

5 29-31 7 

6 32-34 4 

Total 60 
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dilihat bahwa jumlah responden tertinggi berada pada kelas ke 3 yaitu skor 23-25, dari 

distribusi jumlah responden berdasarkan kelas loyalitas konsumen juga dilihat bahwa 

distribusi loyalitas konsumen menunjukan distribusi normal. 

 

4.2.1 Usia Konsumen 

 Dalam mengamati kepuasan konsumen faktor usia konsumen memiliki peranan yang 

cukup penting, terutama dalam mempengaruhi kemampuan membeli dan memutuskan untuk 

memilih suatu produk jasa. Sebagai gambaran awal mengenai usia konsumen happy tour 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :  

Tabel 4.3 Persebaran Usia konsumen terhadap kepuasan 

Sumber : 

Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari kategori usia 43-48 memiliki nilai jumlah 

responden tertinggi sebanyak 23 orang (38,33%) dengan skor kategori kepuasan konsumen 

tertinggi pada skor 34-37 sebanyak 17 orang dari 23 orang. Dari tabel 4.3 ini juga terlihat 

bahwa semakin tinggi usia konsumen akan ikuti dengan penambahan kepuasaan konsumen. 

 

4.2.2  Tingkat Pendapatan 

Dalam mengamati kepuasan konsumen faktor tingkat pendapatan konsumen memiliki 

peranan yang cukup penting, terutama dalam mempengaruhi kemampuan membeli dan 

memutuskan untuk memilih suatu produk jasa. Sebagai gambaran awal mengenai tingkat 

pendapatan konsumen happy tour dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 Persebaran Tingkat pendapatan konsumen terhadap kepuasan 

X1 Usia

Kategori 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 orang %

19-24 2 0 4 0 0 0 6 10,00%

25-30 0 0 5 0 0 0 5 8,33%

31-36 0 0 4 3 0 0 7 11,67%

37-42 0 0 1 6 3 0 10 16,67%

43-48 0 0 0 17 5 1 23 38,33%

49-55 0 0 0 2 1 6 9 15,00%

Jumlah 2 0 14 28 9 7 60 100

Skor Kategori Kepuasan konsumen Jumlah Sampel
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Sumber : Data Primer yang diolah, Mei 2016 

 Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dari kategori tingkat pendapatan konsumen Rp 

2.500.000-Rp 5.000.000 memiliki nilai jumlah responden tertinggi sebanyak 31 orang 

(51,67%) dengan skor kategori kepuasan konsumen tertinggi pada skor 34-37 sebanyak 17 

orang dari 31 orang. Dari tabel 4.4 ini juga terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan  

konsumen akan ikuti dengan penambahan kepuasaan konsumen. 

 

4.2.3 Tingkat Kosmopolitan 

Tingkat kosmopolitan merupakan salah satu variabel yang menunjukkan tingkat gaya 

hidup seseorang. Dalam hal ini tingkat kosmopolitan responden dapat dilihat pada tabel 

distribusi tingkat kosmopolitan terhadap kepuasan. Sebagai gambaran awal mengenai tingkat 

kosmopolitan konsumen happy tour dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Persebaran Tingkat Kosmopolitan konsumen terhadap kepuasan 

Sumber : 

Data Primer yang diolah, Mei 2016 

X2 Pendapatan 

(Rp)

Kategori 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 orang %

Jumlah 2 0 14 28 9 7 60 100%

6 6 23

10,00%< Rp 2.500.000 2 0 4 0 0 0 6

Skor Kategori Kepuasan konsumen

Jumlah Sampel

>5.000.000 38,33%

Rp 2.500.000 – Rp 

5.000.000
51,67%0 0 10 17 3 1 31

0 0 0 11

X3 Kosmopolitan

Kategori 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 Orang %

15-18 2 0 0 0 0 0 2 3,33%

19-22 0 0 4 4 2 0 10 16,67%

23-26 0 0 9 12 3 0 24 40,00%

27-30 0 0 1 12 2 2 17 28,33%

31-34 0 0 0 0 1 2 3 5,00%

35-38 0 0 0 0 1 3 4 6,67%

Jumlah 2 0 14 28 9 7 60 100

Skor Kategori Kepuasan konsumen

Jumlah Sampel
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Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari kategori tingkat kosmopolitan konsumen skor 

23-26 memiliki nilai jumlah responden tertinggi sebanyak 24 orang (40,00%) dengan skor 

kategori kepuasan konsumen tertinggi pada skor 34-37 sebanyak 12 orang dari 24 orang. Dari 

tabel 4.5 ini juga terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kosmopolitan konsumen akan ikuti 

dengan penambahan kepuasaan konsumen. 

 

4.3  Persebaran Faktor Eksternal terhadap Kepuasan Konsumen 

4.3.1  Produk 

Dalam mengamati kepuasan konsumen faktor produk memiliki peranan yang cukup 

penting. Sebagai gambaran awal mengenai produk happy tour dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini :. 

Tabel 4.6 Persebaran Produk terhadap kepuasan 

Sumber : 

Data Primer yang diolah, Mei 2016.  

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa dari kategori produk happy tour skor tertinggi 

berada pada 32-35 memiliki nilai jumlah responden tertinggi sebanyak 27 orang (45,00%) 

dengan skor kategori kepuasan konsumen tertinggi pada skor 34-37 sebanyak 18 orang dari 

27 orang. Dari tabel 4.6 ini juga terlihat bahwa penambahan produk happy tour akan ikuti 

dengan penambahan kepuasaan konsumen. 

4.3.2  Harga 

Dalam mengamati kepuasan konsumen faktor harga happy tour memiliki peranan 

yang cukup penting, terutama dalam mempengaruhi kemampuan membeli dan memutuskan 

untuk memilih suatu produk jasa. Dalam hal ini harga happy tour dapat dilihat pada tabel 

distribusi harga terhadap kepuasan konsumen. Sebagai gambaran awal mengenai harga happy 

tour dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 Persebaran Harga terhadap kepuasan 

X5 Harga Skor Kategori Kepuasan konsumen 
Jumlah Sampel 

X4 Produk

Kategori 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 Orang %

16-19 2 0 2 0 0 0 4 6,67%

20-23 0 0 1 0 0 0 1 1,67%

24-27 0 0 8 1 0 0 9 15,00%

28-31 0 0 2 7 0 0 9 15,00%

32-35 0 0 1 18 5 3 27 45,00%

36-39 0 0 0 2 4 2 8 13,33%

40-43 0 0 0 0 0 2 2 3,33%

Jumlah 2 0 14 28 9 7 60 100

Skor Kategori Kepuasan konsumen Jumlah Sampel
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Kategori 22-25 26-29 30-33 
34-37 38-41 42-45 Orang % 

12-15 2 0 0 
0 0 0 

2 3,33% 

16-19 0 0 0 
0 0 0 

0 0.00% 

20-23 0 0 10 
4 1 0 

15 25,00% 

24-27 0 0 2 
15 1 0 

18 30,00% 

28-31 0 0 2 
8 7 4 

21 35,00% 

32-35 0 0 0 
1 0 3 

4 6,67% 

Jumlah 2 0 14 
28 9 7 

60 100 

Sumber : Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari kategori harga happy tour skor tertinggi berada 

pada 28-31 memiliki nilai jumlah responden tertinggi sebanyak 21 orang (35,00%) dengan 

skor kategori kepuasan konsumen tertinggi  pada skor 34-37 sebanyak 15 orang dari 18 

orang. Dari tabel 4.7 ini juga terlihat bahwa penambahan harga happy tour akan ikuti dengan 

penambahan kepuasaan  

4.3.3  Promosi 

Dalam mengamati kepuasan konsumen faktor promosi happy tour memiliki peranan 

yang cukup penting, Media promosi yang ditawarkan suatu produk menjadi informasi 

tersendiri untuk konsumen. Dan media promosi menjadi salah satu cermin suatu produk 

terutama dalam mempengaruhi kemampuan membeli dan memutuskan untuk memilih suatu 

produk jasa. Dalam hal ini promosi happy tour dapat dilihat pada tabel distribusi promosi 

terhadap kepuasan konsumen. Sebagai gambaran awal mengenai promosi  happy tour dapat 

dilihat pada tabel 4.8  berikut ini : 

Tabel 4.8 Persebaran Promosi terhadap kepuasan 

Sumber : 

Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dari kategori promosi happy tour skor tertinggi 

berada pada 26-28 memiliki nilai jumlah responden tertinggi sebanyak 23 orang (38,33%) 

dengan skor kategori kepuasan konsumen tertinggi  pada skor 34-37 sebanyak 15 orang dari 

X6 Promosi

Kategori 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 Orang %

20-22 2 0 0 0 0 0 2 3,33%

23-25 0 0 8 9 2 0 19 31,67%

26-28 0 0 6 15 2 0 23 38,33%

29-31 0 0 0 4 5 0 9 15,00%

32-34 0 0 0 0 0 4 4 6,67%

35-37 0 0 0 0 0 3 3 5,00%

Jumlah 2 0 14 28 9 7 60 100

Skor Kategori Kepuasan konsumen Jumlah Sampel
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23 orang. Dari tabel 4.8 ini juga terlihat bahwa penambahan promosi happy tour akan ikuti 

dengan penambahan kepuasaan  

 

4.4   Persebaran Faktor Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas 

Kepuasan konsumen memiliki dampak positif terhadap loyalitas konsumen. Dalam 

hal ini kepuasan konsumen happy tour dapat dilihat pada tabel distribusi kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen. Sebagai gambaran awal mengenai kepuasan konsumen happy 

tour dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 Persebaran kepuasan terhadap loyalitas 

Sumber : 

Data Primer yang diolah, Mei 2012 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa dari kategori kepuasan konsumen happy tour skor 

tertinggi berada pada 34-37 memiliki nilai jumlah responden tertinggi sebanyak 28 orang 

(46,67%) dengan skor kategori loyalitas konsumen tertinggi  pada skor 23-25 sebanyak 8 

orang dari 28 orang. Dari tabel 4.9 ini juga terlihat bahwa penambahan kepuasan konsumen 

happy tour akan ikuti dengan penambahan kloyalitas konsumen. 

 

4.5 Pengujian Data 

Berikut ini akan disajikan pengujian data hasil dari pengambilan sampel dari kuisoner 

yang sudah ditabulasi. Pengujian data meliputi uji validitas dan uji realibilitas serta uji asumsi 

klasik. 

4.5.1 Uji Validitas dan Realibilitas  

Hasil uji validitas dan realibilitas kusioner yang diujikan kepada 60 responden 

terbukti valid dan reliabel untuk dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini karena nilai rhitung 

> rtabel. Dan  nilai α > 0,60  

Tabel 4.10 Tabel uji validitas dan reliabilitas  

Y Kepuasan

Kategori 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 Orang %

22-25 0 1 1 0 0 0 2 3,33%

26-29 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

30-33 2 4 5 2 1 0 14 23,33%

34-37 5 7 8 4 1 3 28 46,67%

38-41 0 0 0 4 5 0 9 15,00%

42-45 0 0 2 4 0 1 7 11,67%

Jumlah 7 12 16 14 7 4 60 100

Skor Kategori Loyalitas konsumen Jumlah Sampel
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Sumber : Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari setiap corrected item memiliki nilai diatas 0,30 maka 

semua item pertanyaan dinyatakan valid.  

4.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini dilakukan 4 uji yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji 

autokorelasi dan uji multikulinearitas. Setelah melalui uji asumsi klasik, didapatkan hasil 

komputer jika data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolonieritas dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.6 Hasil Komputasi 

4.6.1 Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal (produk, harga, promosi) 

terhadap Kepuasan Konsumen 

Dari hasil komputasi dengan program SPSS 16.0 for Windows, disebutkan bahwa 4 

variabel bebas terbukti signifikan dari total 6 variabel bebas untuk analisis X (faktor internal, 

produk, harga dan promosi) terhadap Y (kepuasan konsumen).  

Tabel 4.11. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kepuasan Konsumen 

Variabel Koefisien Nilai thitung Nilai Sig Keterangan 

Faktor Internal  

(Constant) 7.859 4.296 .000 Signifikan 

Usia (X1) .108 2.344 .023 Signifikan 

Pendapatan (X2) -046 -088 .930 Tidak Signifikan 

Kosmopolitan (X3) .095 1.239 .221 Tidak Signifikan 

Faktor Eksternal  

Produk (X4) .199 2.165 .035 Signifikan 

Harga (X5) .269 3.290 .002 Signifikan 

Promosi (X6) .332 3.478 .001 Signifikan 

Keterangan: Std Error = 1.600, R
2
= .858  

 
ttabel = 1,674  Fhitung = 60.413, Ftabel = 2,17 

Sumber 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Instrumen Kosmopolitan Produk Harga Promosi Kepuasan Loyalitas

Corrected Item 1 0.722 0.701 .0811 .0617 0.730 0.493

Corrected Item 2 0.800 0.705 0.825 0.590 0.722 0.668

Corrected Item 3 0.694 0.625 0.835 0.659 0.754 0.744

Corrected Item 4 0.644 0.580 0.673 0.750 0.647 0.772

Corrected Item 5 0.664 0.572 0.787 0.717 0.687 0.832

Corrected Item 6 0.525 0.572 0.711 0.578 0.541 0.759

Corrected Item 7 0.511 0.615 0.740 0.610 0.728 0.742

Corrected Item 8 0.605 0.681

Corrected Item 9 0.770

Cronbach's Alpha 0.801 0.849 0.897 0.740 0.777 0.835
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Berdasarkan hasil analisis diketahui Adjusted R Square sebesar 0,858 Hal tersebut 

berarti bahwa variabel usia, pendapatan, produk, harga, dan promosi dapat menjelaskan 

variabel kepuasan konsumen sebesar 85,8 %, sedangkan sisanya sebesar 14,2% dijelaskan 

oleh variabel lain. Selanjutnya nilai R menunjukan kuatnya hubungan antara variabel usia, 

pendapatan, produk, harga, dan promosi dengan variabel kepuasan konsumen 

 

4.6.2 Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas 

Untuk analisis Y (kepuasan konsumen) terhadap Z (loyalitas) juga terbukti signifikan, 

seperti yang ditampilkan tabel berikut : 

 

 

 

Tabel 4.12 Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

Variabel Koefisien Nilai thitung Nilai Sig Keterangan 

(Constant) -3.175 -6.077 .000 Signifikan 

Kepuasan (Y) 1.910 184.228 .000 Signifikan 

Keterangan: Std Error = .643, R
2
= .998  

 
ttabel = 1,671  Fhitung = 3.394E4, Ftabel = 4,00 

Sumber 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, Mei 2016 

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa Adjusted R Square sebesar 0,998 yang berarti 

bahwa variabel variabel kepuasan konsumen dapat menjelaskan loyalitas konsumen sebesar 

99,8%, sedangkan sisanya sebesar 0,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

4.7 Uji Hipotesis 

4.7.1 Faktor Internal, produk, harga dan promosi terhadap Kepuasan Konsumen 

program Happy tour di Hortimart Agro Center, Bawen. 

Secara bersama-sama (simultan) variabel X1 
s
/d  X6 berpengaruh nyata terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan dari nilai Fhitung = 60,413 lebih besar dari Ftabel 

sebesar = 2,13. Sedangkan secara individu (parsial) variabel-variabel yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen adalah Usia (X1) nilai thitung : 2.344, Produk (X4) thitung : 2.165, 

Harga (X6) thitung  : 3.290, dan promosi (X6) thitung : 3.478 karena memiliki nilai thitung > ttabel  

yaitu 1,674. Sementara itu untuk variabel Pendapatan (X2) thitung : -088 dan tingkat 

kosmopolitan (X3) thitung : 1.239, secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan 

konsumen karena memiliki nilai thitung < ttabel 
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4.7.2 Faktor Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Konsumen program Happy tour 

di Hortimart Agro Center, Bawen. 

Dari persamaan regresi sederhana loyalitas konsumen secara statistik variabel 

kepuasan konsumen (Y) berpengaruh nyata terhadap loyalitas konsumen (Z). hal ini dapat di 

tunjukkan oleh nilai t.hitung = 184.228 > dari ttabel = 1,671.  

4.7.3 Model Regresi 

Model regresi untuk melihat pengaruh faktor internal konsumen, produk, harga dan 

promosi terhadap kepuasan konsumen, dilakukan dengan menggunakan model regresi 

berganda. 

4.7.3.1 Hasil Regresi Faktor Internal, Produk, Harga dan Promosi terhadap Kepuasan 

Konsumen program Happy tour di Hortimart Agro Center, Bawen. 

Model persamaan regresi dengan Y sebagai kepuasan konsumen disertai X1 Usia, X2 

Pendapatan, X3 Ptingkat kosmopolitan, X4 produk, X5 harga, dan X6 promosi. Sehingga jika 

dibuat persamaan akan menjadi seperti ini: 

Y = 7,859+0,108X1+(-0,46)X2+0,095X3+0,119X4+0,269X5+0,332X6 + E 

Dari persamaan diatas dapat diintrepretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai b0 = Konstanta 7,859 menunjukan jika variabel bebas (X1,X2,X3,X4,X5,X6) 

diabaikan atau diasumsikan nol besar maka (Y) adalah 7,859 yang artinya sebelum 

atau tanpa adanya variabel bebas dalam perusahaan maka besarnya kepuasan 

konsumen sebesar 7,859 

2.  Nilai b1 = 0,108 artinya setiap penambahan usia akan mempengaruhi Kepuasan 

konsumen sebesar 0,108 satuan 

3. Nilai b2 = -0,46 artinya setiap penambahan pendapatan akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen sebesar -0,46 satuan 

4. Nilai b3 = 0,095 artinya setiap penambahan tingkat kosmopolitan akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen sebesar 0,095 satuan 

5. Nilai b4 = 0,119 artinya setiap penambahan kualitas produk akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen sebesar 0,119 satuan 

6. Nilai b5 = 0,269 artinya setiap penambahan harga akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen sebesar 0,269 satuan 

7. Nilai b6 = 0,332 artinya setiap penambahan promosi akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen sebesar 0,332 satuan. 
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4.7.3.2 Hasil Regresi Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen program Happy tour di 

Hortimart Agro Center, Bawen. 

Model persamaan regresi dengan Z sebagai loyalitas konsumen disertai Y Kepuasan 

Konsumen adalah 

Z = -3.175+ 1.910Y+E 

Dari persamaan diatas dapat diintrepretasikan sebagai berikut : 

1. Nilai b0 = Konstanta -3.175 menunjukan jika variabel bebas (Y) diabaikan atau 

diasumsikan nol besar maka (Z) adalah -3.175 yang artinya sebelum atau tanpa 

adanya variabel bebas dalam perusahaan maka besarnya loyalitas konsumen sebesar -

3.175 

2. Nilai b1 = 1.910 artinya setiap penambahan Kepuasan konsumen akan mempengaruhi 

loyalitas konsumen sebesar 1.910 satuan 

 

4.8 Pembahasan  

4.8.1 Usia Konsumen  

Dari hasil uji t variabel usia konsumen (X1) berpengaruh nyata terhadap variabel 

kepuasan konsumen (Y), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi sebesar 0,023 < 0,05. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zepri (2009), bahwa seseorang yang memiliki 

usia tua akan lebih puas terhadap suatu produk dan hal tersebut akan mendatangkan loyalitas. 

Nilai koefisien 0,108 pada variabel usia konsumen (X1) menunjukkan bahwa pada 

kondisi usia yang semakin tinggi maka kepuasan konsumen (Y) juga akan semakin 

bertambah. Variabel usia konsumen berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen, hal ini 

diduga karena program Happy Tour telah menjadi salah satu program andalan di Hortimart 

Agro Center yang diminati konsumen dari semua kalangan usia terutama pada golongan 

diatas usia 43 tahun. Kemungkinan pula pada usia tersebut lebih membutuhkan jasa-jasa 

agrowisata seperti program Happy Tour yang mampu memberikan kesan mendalam bagi 

kepuasan konsumen. Saat ini dari hasil penelitian terlihat usia konsumen terbanyak ada pada 

43-48 tahun, sehingga masih ada kesempatan bagi perusahaan untuk terus memperbaiki 

program Happy Tour sehingga lebih baik lagi kedepan.   

 

4.8.2 Pendapatan Konsumen  

Dari hasil uji statistik variabel pendapatan konsumen (X2) tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel kepuasan konsumen (Y), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,930 > 

0,05. Hasil uji statistik secara parsial ini menunjukkan bahwa pendapatan konsumen Happy 
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Tour tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen. Hasil ini berbeda dengan 

pendapat yang dinyatakan oleh Zepri (2009) dan Ariyanto (2006) dalam penelitiannya yang 

mengungkapkan bahwa seorang dengan tingkat pendapatan yang tinggi akan cenderung lebih 

puas dan loyal terhadap suatu produk. Hal ini diduga karena pada penelitian ini konsumen 

sebagian besar (51,67%) berada pada kisaran pendapatan Rp 2.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- 

sehingga tidak terlihat pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. Selain itu juga diduga 

karena program Happy Tour sudah sangat menarik sehingga konsumen tidak terlalu 

terpengaruh dengan perbedaan pendapatan yang dimilikinya, selama konsumen bisa 

menikmati program Happy Tour  maka konsumen akan cenderung merasa puas. 

 

4.8.3 Tingkat Kosmopolitan  

Dari hasil uji t variabel tingkat kosmopolitan konsumen (X3) tidak berpengaruh nyata 

terhadap variabel kepuasan konsumen (Y), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,221 > 

0,05. Hasil uji statistik secara parsial ini menunjukkan bahwa tingkat kosmopolitan 

konsumen Happy Tour tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan konsumen. Hal ini diduga 

karna konsumen yang mengikuti program Happy Tour memiliki selera gaya hidup lebih 

tinggi dan memiliki harapan lebih dari program tersebut. Hal ini dapat menjadi bahan 

evaluasi pihak manajemen untuk memberikan pilihat program yang mengikuti selera 

konsumen. Selain itu juga diduga karena program Happy Tour sudah sangat menarik 

sehingga konsumen tidak terlalu terpengaruh dengan perbedaan tingkat kosmopolitan yang 

dimilikinya, selama konsumen bisa menikmati program Happy Tour maka konsumen akan 

cenderung merasa puas. Kedepan pihak perusahaan perlu memikirkan program Happy Tour 

yang lebih bervariasi lagi sehingga bisa mengakomodir konsumen dengan latar belakang 

tingkat kosmopolitan yang beragam. 

 

4.8.4 Produk  

Dari hasil uji statistik variabel produk (X4) berpengaruh nyata terhadap variabel 

kepuasan konsumen (Y), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,035 < 0,05. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Muwarni (2004) yang menemukan bahwa produk secara langsung 

dan tidak langsung berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

Nilai koefisien 0,199 menunjukan setiap kenaikan produk 1 satuan akan menambah 

kepuasan konsumen sebesar 0,199 satuan. Pengaruh yang signifikan dari variabel produk 

terhadap kepuasan konsumen, diduga disebabkan karena konsumen menyukai dan merasa 

puas dengan produk yang menawarkan pelayanan terbaik. Untuk program Happy tour di 



35 
 

Hortimart Agro Center merupakan pilihan produk terbaik dari perusahaan. Dalam hal 

pelayanan mutu Agro tour mulai dari tourguide, driver hingga pegawai lainnya sangat 

diperhatikan dalam menangani konsumen saat mengikuti program keliling kebun Happy tour. 

Saat ini dari hasil penelitian terlihat skor  produk terbanyak ada pada 32-35, sehingga masih 

ada kesempatan untuk mengambil konsumen Happy tour skor diatas 32-35 yang berpotensi 

juga untuk memiliki kepuasan konsumen yang lebih tinggi.  

 

4.8.5 Harga  

Dari hasil uji statistik variabel harga (X5) berpengaruh nyata terhadap variabel 

kepuasan konsumen (Y), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Dal hal ini 

diduga harga yang ditawarkan sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen tentang 

program tersebut. Suwarni (2011), mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara harga terhadap kepuasan yang nantinya mendatangkan loyalitas konsumen.                

Nilai koefisien 0,269 menunjukan setiap kenaikan harga 1 satuan akan menambah 

kepuasan konsumen sebesar 0,269  satuan. Pengaruh signifikan dari variabel harga terhadap 

kepuasan konsumen, ini diduga karena konsumen merasa puasa dengan program Happy Tour 

sehingga harga yang meningkat tidak menjadi hal yang menghalangi konsumen untuk 

mengikuti program Happy Tour, karena harga yang dibayar konsumen sama sebanding 

dengan kepuasan yang diperoleh konsumen. Hasil penelitian memperlihatkan skor terbanyak 

pada 28-31 (35% atau 21 responden), sehingga masih ada kesempatan bagi perusahaan untuk 

terus memperbaiki program Happy Tour menjadi lebih baik lagi, karena konsumen bersedia 

membayar lebih mahal untuk kepuasan yang semakin tinggi diperoleh dari program Happy 

Tour. 

                 

4.8.6 Promosi 

Dari hasil uji statistik variabel promosi (X6) berpengaruh nyata terhadap variabel 

kepuasan konsumen (Y), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini 

diduga promosi yang diberikan untuk program Happy Tour yaitu tentang free special gift dan 

program petik buah langsung dikebun buah pada saat mengikuti program Happy Tour 

menjadi alasan kepuasan konsumen akan program ini. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Ikhsan (2011) tentang terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi penjualan dengan 

kepuasan dan loyalitas. 
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Nilai koefisien 0,332 menunjukan setiap kenaikan promosi 1 satuan akan menambah 

kepuasan konsumen sebesar 0,332 satuan. Hortimart Agro Center khususnya divisi agro tour 

saat ini memang sedang giat melakukan promosi untuk program-program yang ada di divisi 

agro tour sehingga banyak sekali konsumen yang mulai mengenal program ini. Promosi yang 

dilakukan untuk menarik perhatian konsumen untuk mengikuti program ini beragam mulai 

dari penyebaran brosur yang dilakukan oleh sales promotion girl, promosi menggunakan 

social media (Facebook, Instagram) hingga memberikan special gift bagi konsumen yang 

telah mengikuti program. Tentunya special gift yang diberikan sesuai dengan konsep 

perusahaan yang merupakan kebun buah dan sayur. Hasil penelitian memperlihatkan skor  

harga terbanyak ada pada 26-28 (38,33% atau 23 responden), sehingga masih ada kesempatan 

bagi perusahaan untuk terus memperbaiki program Happy Tour menjadi lebih baik lagi, 

karena konsumen yang tertarik dengan program-program promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan akan cenderung untuk mengikuti program Happy Tour, sehingga kedepan 

perusahaan akan semakin banyak memperoleh kunjungan. 

 

4.8.7 Pengaruh Kepuasan Konsumen (Y) Terhadap Loyalitas Konsumen (Z) 

Dari hasil uji statistik variabel kepuasan konsumen (Y) berpengaruh nyata terhadap 

variabel loyalitas konsumen (Z), hal ini ditunjukan oleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal 

ini diduga kepuasan konsumen menjadi salah satu kunci utama seorang konsumen dapat 

menunjukan loyalitasnya akan program Happy Tour. Karena wajah suatu produk dapat dilihat 

dari kepuasan konsumen tersebut setelah mengikuti program. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Reichheld dan Sasser (1990) yang menyatakan bahwa konsumen yang puas 

akan memiliki loyalitas yang lebih besar, yang memungkinkan kesempatan untuk melakukan 

pembelian ulang di masa depan. 

Nilai koefisien 1.910 menunjukan setiap kenaikan kepuasan konsumen 1 satuan akan 

menambah loyalitas konsumen sebesar 1.910 satuan. Saat ini dari hasil penelitian terlihat skor  

kepuasan konsumen terbanyak ada pada 34-37 (46,67% atau 28 responden), sehingga masih 

ada kesempatan bagi perusahaan untuk terus memperbaiki program Happy Tour menjadi 

lebih baik lagi, karena konsumen yang merasa puas dengan program Happy Tour akan 

cenderung menjadi loyal untuk terus mengikuti program Happy Tour. Hal ini menjadi 

penting karena konsumen yang loyal akan cenderung mengulang untuk mengikuti program 

Happy Tour secara berkala sesuai kondisi internal konsumen seperti : usia, tingkat 

pendapatan dan tingkat kosmopolitan. Selain itu konsumen yang loyal ini juga akan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk mengikuti program Happy Tour 


