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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada konsumen yang 

menggunakan produk Toyota Nasmoco Bantul. Kuesioner dibagikan sendiri 

oleh peneliti sebanyak 100 kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan saat itu 

juga dan dilakukan pengecekan kelengkapannya sehingga terkumpul 

seluruhnya dan layak untuk dianalisis karena telah diisi secara lengkap. 

 

B. Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin dan pendidikan.  

Deskripsi profil responden diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 

Deskripsi profil Responden  

Dasar Klasifikasi Sub Klasifikasi Jumlah Prosentase (%) 

Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 

66 

34 

66,0 

34,0 

Pendidikan SD 

SMP 

SMA 

Perguruan Tinggi 

Lain-lain 

- 

2 

28 

70 

- 

0 

2,0 

28,0 

70,0 

0 

Sumber: Data primer diolah. 
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Tabel 4.1 menunjukkan jenis kelamin responden kebanyakan adalah 

laki-laki sebesar 66%. Sedangkan responden perempuan pada penelitian ini 

sebesar 34% dari total responden sebesar 100%. Prosentase responden dengan 

pendidikan SMP sebesar  2%, sedangkan responden yang berpendidikan SMA 

sebesar 28%.  Prosentase terbesar responden adalah berpendidikan Perguruan 

Tinggi sebesar 70%. Dan prosentase terkecil dari penelitian ini yaitu 

responden  yang berpendidikan SMP ( Sekolah Menegah Pertama). 

C. Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila dari hasil uji 

diperoleh nilai korelasi antara skor butir dengan skor total signifikan pada 

tingkat yang ditentukan yaitu 5%. 

Tabel 4.2. 
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

 

Variabel Butir R Sig Keterangan 

Customer 

Relationship 

Management (X1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0,663 

0,801 

0,811 

0,791 

0,837 

0,822 

0,801 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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8 

9 

10 

11 

0,792 

0,785 

0,721 

0,718 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Personal selling 

(X2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,724 

0,815 

0,723 

0,827 

0,872 

0,879 

0,838 

0,819 

0,704 

0,790 

0,749 

0,760 

0,756 

0,821 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan konsumen 

(Y)  

1 

2 

3 

0,910 

0,906 

0,879 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil olah data. 

Tabel 4.2 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh pada 

masing-masing butir pertanyaan variabel customer relationship 

management, personal selling, dan kepuasan konsumen kurang dari nilai 
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signifikan yang ditentukan yaitu  < 0,05. Hal ini berarti seluruh butir 

pertanyaan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha, suatu  instrumen dikatakan  reliabel atau andal apabila nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sama dengan atau lebih besar dari 0,6. Hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Reliabilitas  

 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Customer Relationship Management 

Personal selling 

Kepuasan konsumen 

0,933 

0,954 

0,879 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: Hasil olah data. 

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai 

Cronbach’s Alpha pada semua variabel lebih besar dari 0,6 maka dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan instrument yang dipakai dalam variabel 

adalah handal atau reliabel. 
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D.  Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. 

Dikarenakan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini lebih dari satu 

variabel yaitu customer relationship management dan personal selling. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis hubungan 

antara variabel X dan Y. Hasil uji regresi pengaruh customer relationship 

management (X1) dan personal selling (X2) terhadap kepuasan konsumen 

Toyota Nasmoco Bantul (Y) disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Regresi  

Variabel Penjelas Standardized 

Coefficients 

p-value 

(sig.t) 

Customer Relationship Management (X1) 0,405 0,000 

Personal selling (X2) 0,426 0,000 

F statistic 72,141  

p-value (sig.F) 0,000  

Adj R-square 0,590  

Sumber: Hasil olah data. 

Hasil uji regresi pada Tabel 4.4 diperoleh persamaan regresi: 

Y = 0,405 X1 + 0,426 X2 
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1. Uji Signifikansi Simultan (uji Statistik F) 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.6 diperoleh nilai sig. F (0,000) < 

α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel-

variabel customer relationship management dan personal selling secara 

simultan  (bersama- sama) terhadap kepuasan konsumen Toyota 

Nasmoco Bantul. Hipotesis pertama diterima. 

 

2. Uji Signifikansi Parsial (uji Statistik t) 

a. Pengaruh customer relationship management terhadap kepuasan 

konsumen Toyota Nasmoco Bantul 

Variabel kelompok referensi memiliki koefisien arah positif 

sebesar 0,405 dan p-value sebesar 0,000, berarti customer relationship 

management memiliki pengaruh positif (searah) dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen Toyota Nasmoco Bantul. Semakin baik customer 

relationship management yang dijalankan perusahaan maka kepuasan 

konsumen pada Toyota Nasmoco Bantul juga akan semakin meningkat. 

Dalam hal ini, dapat dijelaskan apabila seorang konsumen 

menyampaikan hal yang berkaitan dengan produk yang dibeli dengan 

konsumen lainnya dengan sangat baik, tentunya akan berdampak dapat 

mempengaruhi konsumen lain untuk membeli produk tersebut karena 

para konsumen merasakan kepuasan dari produk tersebut. Hasil 

penelitian  ini didukung oleh pernyataan Gaspers (dalam Nasution, 2005) 

yang mengatakan bahwa kepuasan konsumen sangat bergantung kepada 
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persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain : yang 

pertama yaitu  kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi 

dengan produsen produk. Yang kedua yaitu, pengalaman masa lalu ketika 

mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

Yang terkahir yaitu, pengalaman dari teman-teman. Sehingga hipotesis 

kedua diterima. 

b. Pengaruh personal selling terhadap kepuasan konsumen Toyota 

Nasmoco Bantul. Variabel personal selling memiliki koefisien arah 

positif sebesar 0,426 dan p-value sebesar 0,000, berarti personal selling 

memiliki pengaruh positif (searah) dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Toyota Nasmoco Bantul. Semakin baik personal selling 

maka kepuasan konsumen Toyota Nasmoco Bantul juga akan semakin 

meningkat. Karena, apabila penjual melakukan penjualan secara 

langsung atau tatap muka dengan konsumen, akan meyakinkan dan 

mempengaruhi  pembeli dalam mengambil keputusan pembelian 

produk yang ditawarkan. Sehingga, konsumen akan tertarik untuk 

membeli produk tersebut. Apabila produk yang ditawarkan sesuai 

dengan penyampaian penjual, maka konsumen akan puas. Maka dapat 

dikatakan, semakin baik personal selling yang dilakukan oleh penjual 

akan semakin besar kepuasan konsumen. Hipotesis ketiga diterima. 
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3. Koefisien Determinasi (Adj-R
2
) 

Nilai Adj R-square yang diperoleh pada penelitian ini sebesar 

0,590 menunjukkan variabel customer relationship management dan 

personal selling mampu menjelaskan variasi kepuasan konsumen 

Toyota Nasmoco Bantul sebesar 59%. Sedangkan sisanya sebesar 41% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau 

yang tidak diteliti oleh peneliti. Seperti  kualitas produk, kualitas 

pelayanan, servis quality, dan lain-lain. 

 

E. Pembahasan 

Hasil uji regresi menunjukkan customer relationship management dan 

personal selling secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Strategi costumer relationship management yang 

diterapkan Toyota Nasmoco Bantul perlu dikomunikasikan kepada konsumen 

melalui kegiatan personal selling. Perpaduan antara CRM dan personal 

selling dapat membantu Toyota Nasmoco Bantul dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen. Kegiatan costumer relationship management yang baik 

tanpa disertai personal selling yang baik, maka kepuasan pelanggan akan sulit 

tercapai, begitu juga sebaliknya jika personal selling kurang cakap, meskipun 

Toyota Nasmoco Bantul menerapkan strategi costumer relationship 

management yang baik, maka kepuasan konsumen juga akan sulit tercapai. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Bhaskara dkk (2014) yang menunjukkan 
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CRM dan personal selling berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Customer relationship management berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. CRM bertujuan untuk menghasilkan kepuasan 

pelanggan akan suatu produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Melalui 

CRM, Toyota Nasmoco Bantul dapat membangun hubungan yang lebih dekat 

dengan pelanggan, dimana Toyota Nasmoco Bantul dapat mengetahui 

kebutuhan pelanggan dan menyediakan pilihan produk atau layanan yang 

sesuai dengan permintaan mereka. Jika Toyota Nasmoco Bantul secara pasti 

mengetahui kebutuhan dari konsumennya, maka konsumen akan menjadi 

puas. Dalam hal ini, dapat dijelaskan apabila seorang konsumen Toyota 

Nasmoco Bantul menyampaikan hal yang berkaitan dengan produk yang 

dibeli dengan konsumen lainnya dengan sangat baik, tentunya akan 

berdampak dapat mempengaruhi konsumen lain untuk membeli produk dari 

Toyota Nasmoco Bantul tersebut karena para konsumen merasakan kepuasan 

dari produk tersebut. Hasil penelitian  ini didukung oleh pernyataan Gaspers 

(dalam Nasution, 2005) yang mengatakan bahwa kepuasan konsumen sangat 

bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain : yang 

pertama yaitu  kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen produk. Yang kedua yaitu, pengalaman masa lalu ketika 

mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Hasil 
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penelitian ini sesuai dengan Ersi dan Samuel (2014), Bhaskara dkk (2014), 

serta Winanda dan Othman (2013) yang menunjukkan Customer Relationship 

Management (CRM), berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen.   

Personal selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen.  Pendekatan dan presentasi tentang produk yang disampaikan oleh 

sales person menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam menentukan 

kepuasan konsumen. Dengan adanya kegiatan penjualan secara personal 

selling yang dilakukan Toyota Nasmoco Bantul, konsumen akan merasa lebih 

diperhatikan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Karena, apabila penjual 

melakukan penjualan secara langsung atau tatap muka dengan konsumen, 

akan meyakinkan dan mempengaruhi  pembeli Toyota Nasmoco Bantul 

dalam mengambil keputusan pembelian produk yang ditawarkan. Sehingga, 

konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Apabila produk yang 

ditawarkan Toyota Nasmoco Bantul sesuai dengan penyampaian penjual, 

maka konsumen akan puas. Maka dapat dikatakan, semakin baik personal 

selling yang dilakukan oleh penjual akan semakin besar kepuasan konsumen. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Bhaskara dkk (2014) yang menunjukkan 

personal selling berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen. 

 

 

 

 


