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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh saluran distribusi dan kualitas produk 
terhadap kebijakan harga, pengaruh saluran distribusi, kualitas produk dan kebijakan 
harga terhadap kepuasan pelanggan. dan pengaruh saluran distribusi, kualitas produk 
terhadap kepuasan pelanggan melalui kebijakan harga pada PT.CBA. Metode analisis 
yang digunakan adalah analisis jalur dengan menggunakan software SPSS 16.0, dengan 
2 hipotesis yang diuji. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedua hipotesis terbukti, 
dimana hiotesis pertama ; Saluran distribusi, kualitas produk dan kebijakan harga 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT.CBA. Hipotesis kedua ; Saluran 
distribusi dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan melalui 
kebijakan harga pada PT.CBA. 
 
Kata kunci : saluran distribusi, kualitas produk, kebijakan harga, kepuasan 

pelanggan 
 

                                ABSTRACT 
 
 
This study aims to : (1) analyze the influence of the distribution channels and product 
quality to pricing policy ; (2) analyzing the effect of distribution channels, product quality 
and pricing policies to customer satisfaction ; and (3) analyze the influence and 
distribution channels, product quality to customer satisfaction through pricing policy on 
PT.CBA. The method of analysis used was path analysis using SPSS 16.0 software, with 
the two hypotheses being tested. Research results indicate that both hypotheses proved, 
where the first hiotesis; distribution channels, product quality and pricing policies affect 
customer satisfaction in PT.CBA. The second hypothesis; distribution channels and 
product quality affects customer satisfaction through pricing policy on PT.CBA. 
 
Keywords :  distribution channels, product quality, pricing policies,   satisfaction 

customer 
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PENDAHULUAN 

Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat, membuat para pengusaha 
berusaha mencari strategi yang tepat dalam memasarkan produknya. Beberapa faktor 
yang membuat pengusaha harus merubah strategi adalah; semakin banyaknya pesaing 
(perusahaan) baru, merek baru, nilai guna baru, harga yang bersaing dan banyaknya 
agen / distributor sebagai perantara serta kebutuhan dan keinginan konsumen / 
pelanggan yang setiap saat berubah. 

Setiap perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh 
laba yang optimal. Apabila hal tersebut sudah tercapai otomatis kelangsungan hidup 
perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut merupakan tanggung jawab 
manajer perusahaan melalui pengelolaan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, 
modal, tenaga kerja dan lain-lain, sehingga biaya dapat ditekan sekecil mungkin, yang 
mana biaya ini nantinya akan mempengaruhi harga jual. 

Menetapkan harga jual bukanlah hal yang mudah, tetapi harus disertai dengan 
langkah membuat manajemen produksi yang terencana dan terkendali, jadi banyak hal 
yang harus dipertimbangkan dalam hal menetapkan harga jual. Suatu pasar tertentu 
biasanya dilayani oleh beberapa perusahaan sejenis, karena itu perusahaan harus 
mempunyai kemampuan dalam menghadapi saingan di pasar dalam usaha mencapai 
tujuan perusahaan. Dengan kata lain perusahaan harus dapat selalu tanggap dengan 
lingkungannya, baik eksternal maupun internal dalam usaha merebut pangsa pasar. 

Saluran distribusi ini merupakan suatu struktur yang menggambarkan alternatif 
saluran yang dipilih dan menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh berbagai 
perusahaan. Hanya dengan mengetahui bahwa suatu produk bermanfaat baginya, 
sebenarnya belumlah merupakan jaminan bahwa pembeli akan selalu setia pada produk 
tersebut. Syarat lain yang perlu dipenuhi agar pembeli dapat setia pada produk tersebut 
adalah setiap saat produk tersebut diperlukan, pembeli dapat memperolehnya dengan 
mudah ditempat yang diinginkan atau terdekat. Sebab bagaimanapun sempurnanya 
suatu produk atau jasa, tidak akan berarti apa-apa bila berada jauh dari jangkauan 
pelanggan. 

Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian ini PT. Centa Brasindo Abadi 
(CBA) salah satu perusahaan produk pestisida yang pertama kali menerapkan saluran 
distribusi langsung ke pengecer sehingga lebih mudah membuat kebijakan harga sesuai 
kondisi permintaan pasar dan pesaing. Produk yang dihasilkan merupakan salah satu 
pemimpin pasar di dalam hal harga yang ditetapkan, sementara sebagian pesaing  
menetapkan harga dibawah dan diatasnya.  

PT.Centa Brasindo Abadi (CBA) adalah salah satu perusahaan lokal yang 
membuat terobosan baru sejak pertengahan tahun 2010 dengan melakukan distribusi 
langsung yang merupakan pengalaman baru dan juga harus bersaing dengan 
perusahaan distributor atau perantara yang sudah banyak pengalaman di bidang 
distribusi. Distributor tersebut juga telah didukung oleh perusahaan-perusahaan asing, 
sehingga secara tidak langsung harus bersaing dengan perusahaan asing yang 
kemampuan finansialnya lebih kuat. 

 
Distributor atau perantara tersebut melakukan distribusi produk dengan cara 

menawarkan langsung dengan membawa produk ke konsumen atau pengecer (retailer) 
dalam waktu maksimal satu kali seminggu kunjungan. Metode ini mereka pakai supaya 
produk yang ditawarkan langsung realisasi sehingga ketersediaan produk di pengecer 
tetap terjaga. Sistem distribusi tersebut memang efektif namun membutuhkan biaya yang 
tinggi. Hal ini merupakan tantangan karena perusahaan ini (PT.CBA) melakukan sistem 
distribusi yang berbeda dengan konsep bisa membuat kebijakan harga sendiri dan 
berinteraksi langsung dengan konsumen pengecer. Harga yang ditawarkan bukan harga 
yang lebih murah dari produk lain karena dengan distribusi yang diterapkan ini juga 
membutuhkan tambahan biaya dari segi pengadaan stok di wilayah potensi, fasilitas 
angkutan dan tenaga sales.  
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Perbedaan sistem distribusi yang dimaksud adalah dengan melakukan 
pengiriman setelah ada pesanan sesuai jumlah dan jenis yang diminta oleh konsumen 
pengecer. Harapan PT.CBA dengan sistem distribusi ini bahwa perusahaan bisa 
menetapkan kebijakan harga sendiri karena selama ini yang menentukan harga ke 
retailer adalah distributor atau perantara. Sistem distribusi ini juga diharapkan adanya 
efisiensi sehingga harga jual produk tidak terlalu tinggi. 

Disamping biaya saluran distrbusi harga jual suatu produk juga dipengaruhi oleh 
kualitas produk. Menurut Assuari (2008), Umumnya biaya dan harga suatu barang dapat 
menentukan mutu barang tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai 
biaya atau harga yang mahal, dapat menunjukkan bahwa mutu barang tersebut relatif 
lebih baik. Ini terjadi karena biasanya untuk mendapatkan mutu yang baik dibutuhkan 
biaya yang lebih mahal.  Namun mengenai biaya barang-barang itu perlu kiranya disadari 
bahwa tidak selamanya biaya suatu barang dapat menentukan mutu barang tersebut, 
karena biaya yang diperkirakan tidak selamanya biaya yang sebenarnya, sehingga sering 
terjadi adanya inefisiensi. Jadi tidak selalu biaya atau harga dari barang itu lebih rendah 
daripada nilai barang itu, tetapi kadang-kadang terjadi bahwa biaya atau harga dari suatu 
barang lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya, karena adanya inefisiensi dalam 
menghasilkan barang dan tingginya keuntungan yang diambil terhadap barang tersebut. 
 
HIPOTESIS 
 
H1 : Saluran distribusi, kualitas produk dan kebijakan harga berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan pada PT.CBA. 
 

H2 : Saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 
pelanggan melalui kebijakan harga. 

         

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan sifat penelitian 
adalah deskriptif dan asosiatif, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian survei. 
Penelitian ini dilaksanakan di PT.CBA (Centa Brasindo Abadi), mulai dari Pebruari – April 
2011.  Populasi dalam penelitian ini adalah kios pengecer (retailer) atau pelanggan yang 
menjual pestisida produksi PT.CBA, khususnya untuk wilayah pemasaran Provinsi 
Sulawesi Selatan sebanyak 74 retailer. Dengan menggunakan rumus slovin diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 62 retailer.  

Teknik Analisis Data 

1. Untuk Menguji Hipotesis: 
Karena hipotesis yang diuji merupakan jaringan berbagai variabel yang memiliki 

hubungan kausal, maka untuk mendeteksi hubungan antar variabel tersebut digunakan 
analisis jalur (path analysis). Hipotesis  yang diajukan, digambarkan secara struktural 
melalui sebuah paradigma, yang secara diagramatik menggambarkan hubungan antar 
variabel. Dalam diagram tersebut saluran distribusi (X1), kualitas produk (X2) , kebijakan 
harga (Y2), kepuasan konsumen (Y1).  

 
2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Langkah pertama sebelum melakukan analisis data yang telah terkumpul adalah 
melakukan uji validitas dan reliabilitas angket. Validitas adalah tingkat dimana alat ukur 
yang digunakan merupakan instrument yang benar untuk digunakan sebagai pengukur 
konsep dengan rumus Pearson Product Moment.  Sedangkan pengujian reliabilitas 
dilakukan dengan internal consistency dengan teknik belah dua (split halt).  
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3. Pengujian Asumsi Klasik 
Untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran asumsi yang diperlukan dalam 

data yang sedang dianalisis maka dilakukan uji asumsi klasik. Menurut Ghozali (2005) 
penggunaan model regresi linier berganda harus memenuhi asumsi klasik yang terdiri 
dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji kebagusan Model. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Validitas dan Reabilitas 
 

1. Uji Validitas 
 
Hasil validitas data dapat dilihat dari output SPSS berikut nilai Pearson Product 

Moment : 

Tabel 1. Tabel Uji validitas data dengan metode Pearson korelasi 

No. Pert 
Total  korelasi Pearson 

X1 X2 Y2 Y1 

1 0,745 0,220 0,723 0,625 

2 0,519 0,398 0,278 0,653 

3 0,818 0,322 0,768 0,583 

4 0,682 0,500 0,739 0,621 

5 0,674 0,379 0,697 - 

 
2. Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .057 

N of Items 2a 
Part 2 Value .434 

N of Items 2b 
 Total N of Items 4 

 Correlation Between 
Forms 

.518 

Spearman-Brown 
Coefficient 

 Equal Length .683 
Unequal Length .683 

 Guttman Split-Half 
Coefficient 

.682 

a. The items are: Kepuasan Konsumen (Y), Kebijakan Harga (Y2). 
b. The items are: Saluran Distribusi (X1), Kualitas Produk (X2). 
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Dari hasil uji reabilitas dengan menggunakan metode Guttman Split-Half dapat 
dilihat dari output SPSS bahwa Korelasi antara part 1 dengan part 2 adalah sebesar 
0,518 dan Guttman Split Half adalah sebesar 0,682 yang berada di atas nilai R tabel 
untuk 4 variabel yaitu sebanyak 0,230. Dengan demikian dinyatakan bahwa rangkaian 
variabel yang dipergunakan pada penelitian ini adalah reliabel. 
 
B. Pengaruh  Saluran Distribusi dan Kualitas Produk terhadap  Kebijakan 

Harga PT.CBA 
 

MODEL 1 

Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Model  
  

Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model dalam 
Analisis Path yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16.0, (Singgih 
Santoso, 2000) yang meliputi : 
a. Uji Multikolinieritas 

Dari perhitungan menggunakan program SPSS versi 16.0 dapat kita ketahui 
bahwa nilai VIF dan tolerance sebagai berikut : 

1. Variabel Saluran Distribusi mempunyai nilai VIF sebesar 1,196 dan tolerance 
sebesar 0.836 

2. Variabel Kualitas Produk mempunyai nilai VIF sebesar 1,196 dan tolerance 
sebesar 0.836 

Dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 maka   
tidak terjadi gejala multikolinieritas dan nilai-nilai yang didapat dari perhitungan adalah 
sesuai dengan ketetapan nilai VIF dan tolerance, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dalam model regresi tersebut tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 
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c. Uji normalitas 
 

 
 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua data 
berdistribusi secara Normal walaupun sedikit terjadi penyimpangan, karena seperti kita 
lihat pada plot data ada beberapa data yang terlalu menyimpangan dari garis Normal. 
Maka  data dikatakan berdistribusi Normal sehingga data yang dikumpulkan dapat 
diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
memperhatikan sebaran data yang menyebar disekita garis diagonal pada “Normal P-
Plot of Regression Standardized Residual” sesuai gambar diatas, sehingga dapat 
dikatakan bahwa model struktur dalam penelitian ini berdistribusi Normal. 

d. Uji kebagusan Model  
 Hipotesis Secara keseluruhan : 

 :  atau secara keseluruhan kedua variabel 
tidak mempunyai hubungan linier yang signifikan terhadap 
Kebijakan Harga 

 : Sekurang-kurangnya ada sebuah  atau sekurang-
kurangnya terdapat sebuah variabel yang mempunyai hubungan 
linier yang signifikan terhadap Kebijakan Harga 

 Hipotesis Secara individual (Parsial) : 
 :   atau tidak ada hubungan linier yang signifikan 

antara variabel Saluran Ditribusi terhadap Kebijakan Harga 
 :   atau terdapat hubungan linier yang signifikan 

antara variabel Saluran Ditribusi terhadap Kebijakan Harga 
 

 :   atau tidak ada hubungan linier yang signifikan 
antara variabel Kualitas Produk terhadap Kebijakan Harga 
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 :   atau terdapat hubungan linier yang signifikan 
antara variabel Kualitas Produk terhadap Kebijakan Harga  

Berdasarkan hasil Analisis Jalur (Path) dari data yang diolah dengan 
menggunakan program SPSS Versi 16.00 diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Path Analysis Pengaruh Variabel Penyebab X1 dan 
X2 terhadap variabel akibat Y2. 

Variabel 
Bebas 

Variabel 
Terikat 

Koefisien 
Regresi  

Beta 

Koefisien 
Korelasi  

(r) 

 

Thitung 

 

Sig. 

 

Keterangan 

X1 

 
X2 

 

Y2 

  1,013 

   
0,367 

  0,934 

 
 0,214 

23,048 

 
6,261 

0,000 

 
0,000 

Signifikan 

 
Signifikan  

Multiple R = 0,951;  R Square = 0,905;  Sign = 0,000;   F Hitung   =  279,732                                                

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2011. 

Keterangan:  Signifikan pada α = 0,05. 

 
Membangun Persamaan Struktural 

   (persamaan substruktur 1) 

 

Dari  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa : 
- Koefisien Path  (saluran distribusi) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh saluran distribusi adalah searah dengan kebijakan harga. Dengan adanya 
saluran distribusi yang baik mempunyai pengaruh positif terhadap kebijakan harga 
PT CBA.  

- Koefisien Path  (Kualitas Produk) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa 
pengaruh kualitas produk  berpengaruh searah  terhadap kebijakan harga.  Artinya 
dengan adanya perbaikan kualitas produk maka akan memberikan  pengaruh  
terhadap  kebijakan harga  PT. CBA.  

Uji Secara Keseluruhan  
 Hasil uji secara serempak pengaruh variabel saluran distribusi dan kualitas 
produk terhadap kebijakan harga dapat dilihat dalam Tabel 9 berikut ini:  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 495.153 2 247.577 279.732 .000a 
Residual 52.218 59 .885   
Total 547.371 61    

a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk (X2), Saluran Distribusi (X1) 
b. Dependent Variable: Kebijakan Harga (Y2) 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 
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Berdasarkan  Tabel   di  atas,  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar 279,732 
sedangkan nilai F tabel sebesar 3,150 dan nilai signifikan sebesar 0.000. Dengan 
demikian nilai F hitung yang diperoleh sebesar 279,732 lebih besar dari F tabel pada 
tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05, hal ini berarti posisi titik hasil uji signifikansi dan 
F hitung pada kurva distribusi normal berada pada wilayah penolakan Ho, memberikan 
arti bahwa variabel bebas saluran distribusi dan kualitas produk secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan harga pada PT.CBA. Dengan 
demikian Ho yang menyatakan bahwa saluran distribusi dan kualitas produk secara 
bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada PT. CBA ditolak, 
berarti Ha yang menyatakan saluran distribusi dan kualitas produk secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan harga pada PT. CBA diterima.  

Uji Parsial  

1. Pengaruh Variabel Saluran Distribusi (X1) Terhadap Kebijakan Harga (Y2)  
 Dari Tabel 2 di atas diketahui pengaruh secara parsial variabel saluran distribusi 
berpengaruh terhadap kebijakan harga dimana nilai t hitung sebesar 23,048 lebih besar 
dari t tabel pada α = 0,05 yaitu 1,670. Hal ini berarti posisi titik hasil uji  signifikansi  dan  t 
hitung  pada  kurva  distribusi  normal  berada  pada  wilayah penolakan Ho.  Dengan 
demikian Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh saluran distribusi 
terhadap kebijakan harga pada PT.CBA ditolak, berarti  Ha  yang  menyatakan  saluran  
distribusi  berpengaruh  signifikan  terhadap kebijakan harga  pada  PT. CBA diterima,  
hal  ini menunjukkan bahwa saluran distribusi yang digunakan PT.CBA sangat 
mempengaruhi kebijakan harga. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 dapat 
diketahui bahwa variabel dominan terhadap kebijakan Harga PT. CBA adalah saluran 
distribusi, dimana unstandardized coefficient saluran distribusi sebesar 1,013 lebih besar 
dari kualitas produk sebesar 0,367.  

2. Pengaruh Kualitas produk (X2) Terhadap Kebijakan Harga (Y2)  

 Berdasarkan Tabel 2 di atas diketahui secara persial variabel kualitas produk 
berpengaruh terhadap kebijakan harga dimana nilai t hitung sebesar 6,261 lebih besar 
dari t tabel pada α = 0,05 yaitu 1,670. Hal ini berarti posisi titik hasil uji signifikansi dan t 
hitung pada kurva distribusi normal berada pada wilayah penolakan Ho.  Dengan  
demikian Ho yang menyatakan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh  signifikan 
terhadap kebijakan harga pada PT.CBA ditolak, berarti Ha yang  menyatakan kualitas 
produk berpengaruh signifikan terhadap kebijakan harga pada PT.CBA diterima. Ini 
menunjukkan bahwa kualitas produk yang ada di PT.CBA cukup mempengaruhi tingkat 
kebijakan harga.  

C. Pengaruh Faktor Saluran Distribusi, Kualitas Produk dan Kebijakan Harga 
terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
MODEL 2 
 

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik Model  
Uji Asumsi klasik ini dilakukan karena dalam Analisis Path perlu memperhatikan 

adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika 
asumsi klasik tidak dipenuhi maka variable-variabel yang menjelaskan akan menjadi 
tidak efisien. Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model 
dalam Analisis Path yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16.0, 
(Singgih Santoso, 2000) yang meliputi : 
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a. Uji Multikolinieritas 
 
Dari perhitungan menggunakan program SPSS versi 16.0 dapat kita ketahui 

bahwa nilai VIF dan tolerance sebagai berikut : 
1. Variabel Saluran Distribusi mempunyai nilai VIF sebesar 9, 962 dan tolerance 

sebesar 0.836 
2. Variabel Kualitas Produk mempunyai nilai VIF sebesar 1,599 dan tolerance 

sebesar 0.635 
3. Variabel Kebijakan Harga mempunyai nilai VIF sebesar 8,482 dan tolerance 

sebesar 0.954 

Dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,10 maka   
tidak terjadi gejala multikolinieritas dan nilai-nilai yang didapat dari perhitungan adalah 
sesuai dengan ketetapan nilai VIF dan tolerance, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dalam model regresi tersebut tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 
Perhitungan menghasilkan gambar sebagai berikut :  
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c. Uji normalitas 

 
 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua data 
berdistribusi secara Normal walaupun sedikit terjadi penyimpangan, karena seperti kita 
lihat pada plot data ada beberapa data yang terlalu menyimpangan dari garis Normal. 
Maka  data dikatakan berdistribusi Normal sehingga data yang dikumpulkan dapat 
diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
memperhatikan sebaran data yang menyebar disekita garis diagonal pada “Normal P-
Plot of Regression Standardized Residual” sesuai gambar diatas, sehingga dapat 
dikatakan bahwa model struktur dalam penelitian ini berdistribusi Normal. 

d. Uji kebagusan Model  
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .945a .864 .031 2.978 1.662 
a. Predictors: (Constant), Kebijakan Harga (Y2), Kualitas Produk (X2), Saluran 
Distribusi (X1) 
b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen (Y1) 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 
 

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi atau 
angka R square adalah sebesar 0,864, yang berarti variabilitas variabel dependent yang 
dapat dijelaskan oleh variabelitas independent sebesar 86,4%. Jadi model cukup baik, 
sedangkan sisanya 13,6% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang tidak diteliti dan 
dimasukkan ke dalam model. 
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Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis Secara keseluruhan : 
 :  atau secara keseluruhan 

ketiga variabel tidak mempunyai hubungan linier yang signifikan 
terhadap Kepuasan Pelanggan 

 : Sekurang-kurangnya ada sebuah  atau sekurang-
kurangnya terdapat sebuah variabel yang mempunyai hubungan 
linier yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 Hipotesis Secara individual (Parsial) : 
 :   atau tidak ada hubungan linier yang signifikan 

antara variabel Saluran Ditribusi terhadap Kepuasan Pelanggan 
 :   atau terdapat hubungan linier yang signifikan 

antara variabel Saluran Ditribusi terhadap Kepuasan Pelanggan 
 

 :   atau tidak ada hubungan linier yang signifikan 
antara variabel Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

 :   atau terdapat hubungan linier yang signifikan 
antara variabel Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan 

 
 :   atau tidak ada hubungan linier yang signifikan 

antara variabel Kebijakan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan 
 :   atau terdapat hubungan linier yang signifikan 

antara variabel Kebijakan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Path Analysis Pengaruh Variabel Penyebab X1, X2 
dan Y2 terhadap variabel akibat Y1. 

Variabel 
Bebas 

Variabel 
Terikat 

Koefisien 
Regresi  

Beta 

Koefisien 
Korelasi  

(r) 

 

Thitung 

 

Sig. 

 

Keterangan 

X1 

X2 

Y2 

 

Y1 

  0,955 

  0,203 
  0,898 

  0,073 

  0,087 
  0,029 

4,754 

1,675 
2,211 

0,032 

0,025 
0,031 

Signifikan 

Signifikan  
Signifikan 

Multiple R = 0,945;  R Square = 0,864;  Sign = 0,003;   F Hitung   =  8,826 

Sumber : Data Primer setelah diolah, 2011. 

Keterangan:  Signifikan pada α = 0,05. 

Membangun Persamaan Struktural 

 (persamaan substruktur 2) 

 

Dari  persamaan  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa ; 
- koefisien Path  (saluran distribusi) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh saluran distribusi adalah searah dengan kepuasan pelanggan. Dengan 
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adanya saluran distribusi yang baik mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan 
pelanggan PT. CBA. 

- Koefisien  Path   (Kualitas Produk) bernilai Positif, hal ini menunjukkan bahwa 
pengaruh Kualitas Produk  berpengaruh searah  dengan  kepuasan  pelanggan.  
Dengan  demikian  apabila  ada perubahan / perbaikan pada kualitas Produk, maka 
hal ini akan memberikan  pengaruh  positif terhadap  kepuasan  pelanggan  PT. CBA. 
  

- Koefisien  Path   (Kebijakan Harga) bernilai Positif, hal ini menunjukkan 
bahwa pengaruh kebijakan harga  berpengaruh searah  dengan  kepuasan  
pelanggan.  Dengan  demikian  apabila  ada perubahan perbaikan pada kebijakan 
harga, maka hal ini akan memberikan  pengaruh  positif atau akan meningkatkan 
kepuasan  pelanggan PT. CBA.  

Uji Secara Keseluruhan  
 Untuk menjawab hipotesis ke-1. Hasil uji secara serempak pengaruh variabel 
kebijakan harga dan saluran distribusi terhadap kepuasan pelanggan dapat dilihat dalam 
Tabel 4 berikut ini:  

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48.573 3 16.191 8.826 .003a 
Residual 514.411 58 8.869   

Total 562.984 61    
a. Predictors: (Constant), Kebijakan Harga (Y2), Kualitas Produk (X2), Saluran Distribusi 
(X1) 
b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen (Y) 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

Berdasarkan  Tabel 4  di  atas,  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar 8,826 
sedangkan nilai F tabel sebesar 3,150 dan nilai signifikan sebesar 0.003. Dengan 
demikinian nilai F hitung yang diperoleh sebesar 8,826 lebih besar dari F tabel pada 
tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05, hal ini berarti posisi titik hasil uji signifikansi dan 
F hitung pada kurva distribusi normal berada pada wilayah penolakan Ho, memberikan 
arti bahwa variabel bebas saluran distribusi, kualitas produk dan Kebiajakan harga 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan pada PT.CBA. Dengan demikian Ho yang menyatakan bahwa saluran 
distribusi, kualitas produk dan kebijakan harga secara bersama-sama tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan pelanggan pada PT. CBA ditolak, berarti Ha yang menyatakan 
saluran distribusi, kualitas produk dan kebijakan harga secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. CBA diterima.  

Uji Parsial  

1. Pengaruh Variabel Saluran Distribusi (X1) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)  

 Dari Tabel di atas diketahui pengaruh secara parsial variabel saluran distribusi 
terhadap kepuasan pelanggan dimana nilai t hitung sebesar 2,200 lebih besar dari t tabel 
pada α = 0,05 yaitu 1,670. Hal ini berarti posisi titik hasil uji  signifikansi  dan  t hitung  
pada  kurva  distribusi  normal  berada  pada  wilayah penolakan Ho.  Dengan demikian 
Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh saluran distribusi terhadap 
kepuasan pelanggan pada PT. CBA ditolak, berarti  Ha  yang  menyatakan  saluran  
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distribusi  berpengaruh  signifikan  terhadap kepuasan pelanggan  pada  PT. CBA 
diterima,  hal  ini menunjukkan bahwa saluran distribusi yang digunakan PT. CBA sangat 
mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

2. Pengaruh Kualitas Produk (X2) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)  
 Berdasarkan Tabel  di atas diketahui secara persial variabel kualitas produk 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dimana nilai t hitung sebesar 0,675 lebih 
kecil dari t tabel pada α = 0,05 yaitu 1,670 (hasil interpolasi). Hal ini berarti posisi titik 
hasil uji signifikansi dan t hitung pada kurva distribusi normal berada pada wilayah 
penerimaan Ho. Dengan  demikian  Ho  yang  menyatakan  bahwa  kualitas produk  tidak 
berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan pelanggan  pada  PT. CBA  diterima,  
berarti  Ha  yang  menyatakan  kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan pada PT.CBA ditolak. Ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang 
ada di PT.CBA tidak cukup mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.  

3. Pengaruh Variabel Kebiajakan Harga (Y2) Terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1)  

 Dari Tabel  di atas diketahui pengaruh secara parsial variabel kebijakan harga 
terhadap kepuasan konsumen dimana nilai t hitung sebesar 2,211 lebih besar dari t tabel 
pada α = 0,05 yaitu 1,670. Hal ini berarti posisi titik hasil uji  signifikansi  dan  t hitung  
pada  kurva  distribusi  normal  berada  pada  wilayah penolakan Ho. Dengan demikian 
Ho yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kebijakan harga terhadap 
kepuasan pelanggan pada PT. CBA ditolak, berarti  Ha  yang  menyatakan  kebijakan 
harga  berpengaruh  signifikan  terhadap kepuasan pelanggan  pada  PT. CBA diterima,  
hal  ini menunjukkan bahwa kebijakan harga yang digunakan PT. CBA sangat 
mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

D. Pengaruh Faktor Saluran Distribusi dan Kualitas Porduk terhadap Kepuasan 
Pelanggan melalui Kebijakan Harga PT. CBA 

Pengaruh tidak langsung  

Untuk menjawab hipotesis ke-2 : Oleh karena variabel Saluran distribusi, 
kualitas produk berpengaruh terhadap kebijakan harga, maka kita dapat menghitung 
pengaruh tidak langsung kedua variabel tersebut terhadap Kepuasaan Pelanggan. 
Berikut adalah pengaruh tidak langung kedua variabel tersebut terhadap Kepuasan 
Pelanggan: 

1. Besarnya pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y1 melalui Y2 adalah 
1.013*(0.898) = 0.909 

2. Besarnya pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y1 melalui Y2 adalah 
0.367*(0.898) = 0,329  

 Hasil penelitian diperoleh bahwa penetapan Saluran Distribusi (X1) yang diukur 
berdasarkan ketepatan waktu, ketersediaan produk, kondisi pesanan dan sistem 
distribusi serta Kualitas Produk (X2) yang diukur berdasarkan reliability (mudah 
diaplikasikan) dan desain (penampilan dan warna kemasan) berpengaruh positif 
terhadap kepuasan pelanggan melalui kebijakan harga PT.CBA. Variabel kebijakan 
harga ini diukur berdasarkan program diskon (potongan harga), sistem pembayaran dan 
jangka waktu kredit. Hal ini menjawab hipótesis ke-2, bahwa saluran distribusi dan 
kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan melalui kebijakan 
harga pada PT. CBA. 

 
E. Perhitungan Pengaruh 

Untuk mengetahui variabel penyebab mana yang memberikan pengaruh yang 
paling dominan dalam menentukan peningkatan kepuasan pelanggan (Y1), dapat dilihat 
dari besar sumbangan pengaruh (pengaruh total) yang diberikan oleh masing-masing 
variabel penyebab sebagaimana disajikan pada perhitungan berikut : 
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Pengaruh Total 
Penghitungan pengaruh total dari variabel Saluran distribusi dan Kualitas produk 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah : 

1. Pengaruh saluran distribusi  terhadap kepuasan pelanggan melalui 
kebijakan harga 
0,955 + 0,909 = 1,864 

2. Pengaruh Kualitas produk terhadap Kepuasan pelanggan melalui 
kebijakan harga 
0,203 + 0.329 = 0,532 

Dari hasil analisis pada Tabel 2 tersebut, yang nilai dari perhitungan koefisien 
path seperti yang terdapat pada tabel Coffficiens dalam Lampiran.6 menunjukkan bahwa 
besarnya sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel Saluran Distribusi (X1 ) 
sebesar 1,864 adalah relatif lebih besar dibandingkan dengan sumbangan pengaruh 
yang diberikan oleh variabel Kualitas Produksi (X2) sebesar 0,532.  Dengan demikian 
faktor saluran distribusi lebih dominan dalam menentukan kepuasan pelanggan pada PT. 
CBA. 

Diagram Jalur Persamaan Struktural : 

 

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dari hasil pengaruh saluran distribusi (X1) dan kualitas produk (X2) berpengaruh 

positif terhadap kebijakan harga. Menunjukkan bahwa Saluran Distribusi tentang 
ketepatan waktu pengiriman barang, jumlah atau jenis barang yang didistribusikan, 
kondisi barang yang diterima, kualitas/keaslian barang yang diterima serta cara 
pendistribusian atau pengiriman barang dari PT.CBA sudah sesuai dengan yang 
diharapkan pelanggan. Kemudian Kualitas Produk tentang produk PT.CBA mudah 
diaplikasikan/digunakan, bentuk kemasan yang bagus serta warna kemasan yang 
menarik sudah sesuai yang diharapkan pelanggan. Artinya kedua variabel; saluran 

Gambar 1. Struktur Hubungan Antara Variabel X1, X2, Y2 dgn variabel akibat yaitu Y1.  

 (X1) 

 (X2) 

 (Y2)  (Y1) 0,405 

 0,995 

1,013 

0,367 

 0,898 

0,360 
0,457 

 0,203 
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distribusi (X1) dan kualitas produk (X2) memberikan pengaruh yang positif terhadap 
kepuasan pelanggan (Y2). 

 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

Dari hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

harga PT. CBA, namun saluran distribusi pengaruhnya lebih dominan 
dibandingkan dengan kualitas produk. 

2. Saluran distribusi, kualitas produk dan kebijakan harga berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan  PT. CBA, namun saluran distribusi lebih dominan 
pengaruhnya dibandingkan dengan kualitas produk dan kebijakan harga. 

3. Saluran distribusi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan 
pelanggan melalui kebijakan harga PT.CBA, namun saluran distribusi lebih 
signifikan / dominan pengaruhnya dibandingkan dengan kualitas produk. 

Dari hasil dan pembahasan maka disarankan: 
1. Untuk meningkatkan kepuasan konsumen PT. CBA harus selalu memperhatikan 

saluran dsitribusi dan kualitas produk yang dilakukan supaya bisa membuat 
penetapan kebijakan harga yang diinginkan konsumen. 

2. Untuk terus meningkatkan kepuasan konsumen PT. CBA perlu meninjau kembali 
faktor kualitas produk karena faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen atau dapat dikatakan cenderung lebih rendah dari 
variabel lain (salran distribusi dan kebijakan harga.  
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