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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia ditugaskan Allah untuk 

mengelola langit dan bumi beserta semua isinya untuk kemaslahatan umat. 

Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak ada yang diperoleh manusia kecuali hasil 

usahanya sendiri. Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman-firman-

Nya dalam surat Al-Mulk (67) ayat 15
1
 

                            

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”
2
 

Dari ayat diatas, Allah Swt memerintahkan agar manusia berusaha dan 

mengolah alam untuk kepentingan mereka guna mendapatkan rezeki yang 

halal, disamping itu manusia juga harus memperhatikan usaha yang dilakukan 

agar dapat memberikan kesan positif bagi masyarakat, seperti hal nya 

memberikan pelayanan yang baik, sehingga masyarakat atau pelanggan 

mendapatkan nilai kepuasan dari usaha yang dijalankan. 

                                                             

1
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Kata kepuasan (satidfaction) berasal dari bahasa latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat). Kepuasan bisa 

diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu 

memadai”
3
 Kepuasan yang bersifat puas yaitu kesenangan, kelegaan.

4
 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual, 

dimana setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. 

Kepuasan menurut Philip Kotler adalah tingkat perasaan di mana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang 

diterima dan yang diharapkan
5
. Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan 

Kepuasan masyarakat pedagang merupakan respon masyarakat terhadap 

kesesuaian  antara tingkat kepentingan sebelumnya dan hasil  yang 

dirasakannya setelah pemakaian. Seseorang akan merasa puas apabila 

kehendak akan suatu kebutuhan mereka tercapai tanpa adanya rasa 

kekecewaan. Kepuasan masyarakat pedagang merupakan landasan utama 

untuk dapat tumbuh dan berkembang pada era persaingan usaha yang 

semakin keras. Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan 

ekspektasi pelanggan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

ekspektasi pelanggan yaitu, Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan 

                                                             

3
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lainnya, karakteristik individu, pengalaman masa lalu, serta komunikasi dari 

pihak eksternal (pemberi layanan). 

Kepuasan pedagang atau bisa juga disebut dengan Internal Costumer 

dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah kualitas pelayanan yang 

diiberikan suatu perusahaan. Kualitas pelayanan menurut American Society 

For Quality Control adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik- 

karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan atau bersifat laten. Yang 

dimasud dengan kepuasan konsumen terhadap suatu jasa (pelayanan) adalah 

perbandingan antara persepsinya terhadap jasa yang diterima dengan 

harapannya sebelum menggunakan jasa tersebut. Apabila harapannya 

terlampaui berarti jasa tersebut telah memberikan suatu kualitas yang luar 

biasa dan juga akan menimbulkan kepuasan yang sangat tinggi. Sebaliknya, 

apabila harapannya itu tidak tercapai, maka diartikan kualitas layanan 

tersebut tidak memenuhi apa yang diinginkannya atau perusahaan tersebut 

gagal melayani konsumennya. Apabila harapannya sama dengan apa yang dia 

peroleh, berarti konsumen itu puas.
6
 

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 

kepuasan bagi konsumen, terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 
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terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari 

mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan.
7
 

Terdapat 5 faktor utama penentu kualitas pelayanan
8
 : 

a. Tangible (Bukti nyata) 

b. Reliability (keandalan) 

c. Responsiviness (ketanggapan) 

d. Assurance (jaminan) 

e. Empaty 

Pelayanan pada saat melakukan transaksi atau aktifitas bisnis 

merupakan hal yang menjadi per hatian bagi Nabi Muhammad. Beliau telah 

menciptakan image sebagai orang ramah dan baik saat beliau menjadi 

pengusaha, lebih lagi dalam kesehariannya, sikap ikhlas mewarnai setiap 

langkah beliau 

Pelayanan pelanggan dalam dunia jasa menjadi suatu hal yang vital. 

Hal ini mengingat sifat jasa yang salah satunya adalah tidak berwujud 

(intangible) memerlukan umpan balik (feed back) untuk menilai kualitas 

pelayanannya. Kualitas jasa yang merupakan ciri pembentuk kepuasan 

pelanggan biasanya didapatkan dari pendapat pelanggan itu sendiri. Oleh 

karena itu, pelayanan pelanggan menjadi penting karena juga dapat 

                                                             

7
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menampung berbagai pendapat pelanggan mulai dari kepuasan sampai 

kepada ketidak puasan.
9
 

Selain itu, dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik, para 

karyawan dituntut untuk slalu bersikap ramah, tamah dan tersenyum. Dengan 

tersenyum akan melahirkan cinta, kasih sayang, dan orang lain pun 

(pelanggan) merasa lebih dihargai. Setiap insan harus berkata lemah lembut 

terhadap insan lainnya, sebab jika bersikap kasar tentu orang-orang akan 

menjauhinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam surat Ali-Imran 

(3), ayat 159: 

                                

                                 

         

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya.
10

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa berlaku lemah lembut yang 

merupakan anjuran yang diperintahkan oleh Allah Swt dan jika berlaku kasar 

tentu orang-orang akan menjauhkan diri dari sekitar kita. Begitu juga dengan 

                                                             

9
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pelayanan, jika seorang costumer service berlaku lemah lembut terhadap 

peanggannya, tentulah mereka akan senang. Sebaliknya jika berlaku kasar, 

tentu pelanggan tersebut akan lari dan tidak akan pernah mendatangi tempat 

dimana costumer service itu berada yang tentunya akan merugikan diri 

mereka sendiri. 

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu 

jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan 

menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.
11

 Begitu juga dengan 

Pasar Senapelan yang dijadikan sebagai tempat melakukan transaksi jua beli 

yang merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu 

daerah. Selain sebagai urat nadi, Pasar Senapelan juga menjadi barometer 

bagi tingkat petumbuhan ekonomi masyarakat disekitar, namun apa jadinya 

jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik, yang jelas, karena 

konsumen (pembeli) merasa tidak puas, menyebabkan mereka malas untuk 

mengunjungi pasar. Kalau sudah begini tidak hanya pedagang yang rugi 

tetapi pemerintah daerah selaku menarik pajak dari kegiatan jual beli juga 

turut merugi dengan tidak bisanya mengumpulkan pendapatan asli daerah 

secara optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidak 

tentraman dalam kehidupan masyarakat.
12 

                                                             

11
 Richard A. Bilas, Ekonomi Mikro, terj. Sahat Simamora (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 
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Berdasarkan studi pendahuluan melalui kegiatan observasi penulis di 

Pasar Senapelan yang terletak dijalan Ahmad Yani, Kelurahan Padang Bulan, 

Kecamatan Senapelan Pekanbaru merupakan tempat dengan aksesibilitas 

yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari letaknya yang strategis dan merupakan 

pusat kota. Aksesibilitas yang baik perlu didukung dengan kondisi kualitas 

pelayanan yang baik pula, seperti hal nya pada fasilitas, melihat fasilitas di 

kawasan pasar Senapelan yang terdiri dari tempat parkir, dekorasi, kamar 

mandi yang bersih, listrik dan kebersihan lingkungan pasar serta pelayanan-

pelayanan seperti dari petugas kebersihan merupakan hal yang berpengaruh 

pada kepuasan pedagang, namun tidak jarang adanya pedagang yang masih 

merasa tidak puas dari kondisi pasar senapelan yang masih kurang dalam hal 

pelayanan dan tidak rame dikunjugi masyarakat, dan juga ada toko toko yang 

masih kosong, sehingga membuat pembeli tidak berminat untuk berkunjung. 

Dari paparan diatas, penulis  tertarik untuk meneliti sejauh mana 

pengaruh kualitas pelayanan pasar Senapelan terhadap kepuasan pedagang 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN PENGELOLA PASAR TERHADAP KEPUASAN 

PEDAGANG DI PASAR SENAPELAN KECAMATAN SENAPELAN 

PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM ” 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih rendah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini yakni, 
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Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pasar senapelan terhadap kepuasan 

pedagang ditinjau menurut perspektif ekonomi islam 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan Pengelola 

Pasar Senapelan terhadap kepuasan pedagang ? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang pengaruh kualitas pelayanan 

Pengelola pasar terhadap kepuasan pedagang di Pasar Senapelan 

Kecamatan Senapelan Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menjelaskan besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pedagang di Pasar Senapelan Kecamatan Senapelan 

Pekanbaru. 

b. Untuk menjelaskan tinjauan ekonomi Islam tentang pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pedagang di Pasar Senapelan 

Kecamatan Senapelan Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi, guna 

mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, yang 

nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain. 
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c. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan, dan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature Skripsi 

tentang Ekonomi Islam di perpustakaan UN SUSKA RIAU. 

E. Metode Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode tersebut 

diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pasar Senapelan 

Pekanbaru, Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan 

Senapelan, dengan luas tanah kurang lebih 18.000 M
2
. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pedagang pasar senapelan yang 

menyewa toko. Obyek penelitian ini adalah pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pedagang pasar senapelan, Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. 

Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara 

dan memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa 

mewakili populasi.
 13

 

                                                             

13
 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), h. 84.  
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang ada di 

pasar Senapelan, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada 

populasi pedagang yang menggunakan kios di Gedung B dimana konsep 

pasar yang diterapkan masih tradisional dengan jumlah pedagang sampai 

dengan saat ini tahun 2016 yakni berjumlah 238 pedagang. 

Maka untuk menentukan sampel dari pedagang yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini digunakan rumus Slovin, dengan tingkat error atau 

kesalahan 15%. Dengan rumus sebagai berikut
14

 : 

  
  

       
 

Keterangan:  

n = jumlah sampel yang dicari 

N = jumlah populasi 

d = nilai presisi (0,15) 

Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa 

banyak jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut: 

  
  

       
 

  
   

            
 

   
   

     
 

      dibulatkan menjadi 37 

                                                             

14
  Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

PT. Rajawali Pers, 2008), h. 180. 
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Berdasarkan perhitungan tersebut maka besarnya sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 37 pedagang. Maka penulis 

mengambil data dengan menggunakan metode Accidental Sampling 

(Sampel Kebetulan), metode ini merupakan prosedur sampling yang 

memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau 

diakses.
15

 

4. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
16

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

menjadi pedagang di pasar senapelan, Pekanbaru 

b. Jenis Data 

1) Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli yaitu melalui angket dan observasi.
17

. 

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan 

dilapangan melalui pengisian angket oleh 37 orang pedagang di 

Pasar Senapelan Pekanbaru, dan wawancara 2 orang karyawan 

dibagian pengelola pasar. 

                                                             

15
Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

PT. Rajawali Pers, 2008), h. 174. 
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 Suharsimi arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta. 1998),  h. 129. 

 
17
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2) Data Skunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi 

dan telah diolah oleh pihak lain (pada umumnya berbentuk 

publikasi).
 18

 Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari berbagai buku atau data 

pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data bagi penelitian ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Kuesioner yaitu suatu pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan / pernyataan kepada responden 

dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan 

tersebut.
19

 

b. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dan 

menganalisa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti kemudian membandingkannya dengan pelaksanaan 

yang sebenarnya. 

 

 

                                                             

18
Budi Setiawan, Menganalisa Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21, 

(Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 19. 
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 Husein Umar, Op.Cit., h. 51.  
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6. Metode Analisis Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka-angka) yang 

diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif 

dilakukan pada jenis penelitian inferensial dan menyandarkan 

kesimpulan hasil penelitian pada suatu probabilitas keasalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang 

diteliti.
20

 Analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui seberapa tepat 

instrumen atau kuesioner yang disusun mampu menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya dari variabel penelitian. Dikatakan valid 

(baik) apabila dengan kriteria berikut : 

Jika r hitung   r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid 

Jika r hitung ≤ r tabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak 

valid
21

. 

                                                             
20

 Sutrisno Badri, Metode Statiska Untuk Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta, Ombak, 

2012), h, 12. 

21
 Dwi Priyanto, Mandiri Belajar SPSS, (Yogyakarta: Penerbit Mediakom,2008), h. 16. 
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Adapun rumus yang dipakai pada uji validitas ini adalah 

dengan  korelasi pearson produk moment yang sudah ada dalam 

program SPSS, yaitu: 

  
∑  

√∑     ∑  
 

 

Keterangan:  

  r = koefisien korelasi 

  x = deviasi rata-rata variabel X 

     = X -  ̅ 

  y = deviasi rata-rata variabel Y 

     = Y -  ̅ 

2) Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dalam sebuah penelitian dengan 

maksud untuk mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan 

sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan 

kenyataan. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur  objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama
22

. Peneliti melakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan metode alpha Cronbach’s diukur 

berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai dengan 1. 

                                                             

22
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

CV.ALFABETA, 2013),Cet. Ke-19, h. 121. 
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Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika 

memiliki nilai Alpha Cronbach’s > dari 0.60. Menurut Suyuthi 

kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha 

yang lebih besar dari 0,6. Jadi pengujian reliabilitas instrumen 

dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen 

berkaitan dengan keajegan dan taraf kepercayaan terhadap 

instrumen penelitian tersebut.
23

 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

     (
 

   
)(  

∑   
 

  
 ) 

 

  = jumlah item 

∑   
  = jumlah varians skor total 

  
  = varians responden untuk item ke i

24
 

Pengujian dilakukan membandingkan antara nilai alpha cronbach 

dengan 0,6 kriteria pengujian adalah: 

a. Jika alpha cronbach       maka reliabilitas / handal 

b. Jika alpha cronbach       maka tidak reliabilitas / tidak handa 

3) Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah 

data continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan 

                                                             
23

 Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik Dengan SPSS 16.0, (Jakarta: Prestasi Pustaka 

Publisher, 2009), h. 96. 

 

24
Husaini Usman, Pengantar Statistika, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 291. 
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validitas, reliabilitas, uji t, korelasi, regresi dapat dilaksanakan. 

Dalam melakukan uji normalitas data dapat menggunakan 

pendekatan Kolmogorow-Smirnov yang dipadukan dengan kurva P-

P Plots.
25

 

Kriteria pengambilan keputusan dengan pendekatan 

Kolmogorow-Smirnov adalah sebagai berikut:
26

 

a. Nilai Sig. atau signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05 

distribusi  data adalah tidak normal. 

b. Nilai Sig. atau signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05 

distribusi  data adalah normal. 

4) Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang 

ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.
27

 

Pengukuran variabel bebas dan variabel dalam penelitian ini diatur 

dengan skala likert. Skala ini mengukur tingkat persetujuan atau 

ketidaksetujuan responden terhadap serangkaian pernyataan yang 

                                                             

25
 Agus Eko Sujianto, Op.Cit., h. 78. 

26
Ibid., h. 83. 

27
 Sugiyono, Op.Cit., h. 92. 
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mengukur suatu objek
28

 dengan skala penilaian (skor) 1 sampai 5, 

varian jawaban untuk masing-masing item pertanyaan sebagai 

berikut: 

TABEL I.1 

SKALA PENGUKURAN 

 

Kategori Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
Sumber: Sugiyono, 2012 

 

b. Uji Model Regresi 

1) Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya 

hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya,
29

 dimana 

variabel independen (X) Kualitas pelayanan sedangkan variabel 

dependen (Y) adalah kepuasan pedagang. 

Y = α + βX 

Keterangan : Y = Variabel terikat 

 α  = Konstanta 

 β  = Koefisien arah regresi linear 

 X = Variabel bebas 

                                                             
28

 Istijanto, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 

h. 81.  

 
29

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 

h. 64.  
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Berdasarkan model rumus Regresi linear sederhana diatas 

maka dalam penelitian ini, diturunkan rumus sebagai berikut : 

  Y = α + βX 

Dimana : Y = Kepuasan pedagang 

  α = Konstanta 

  β = Koefisien arah regresi linier 

  X = kualitas pelayanan 

c. Uji Hipotesis Penelitian 

1) Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variable 

dependen (Y) dengan α = 0,05atau 5%. Jika t hitung> t tabel, 

maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung < t tabel, 

maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel 

independen terhadap variable dependen.
30

 

2) Koefisien Korelasi (r) 

Uji Korelasi diartikan sebagai hubungan. Analisis korelasi 

bertujuan untuk mengetahui pola dan keeratan hubungan antara 

dua variable atau lebih. Arah korelasi menunjukkan pola 

                                                             

30
Duwi Prayitno, 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17, (Yogyakarta: ANDI,2009), 

h. 136-137. 
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gerakan variabel Y terhadap gerakan variable X.
31

 Penelitian ini 

uji korelasi sederhana dengan rumus korelasi pearson produk 

moment. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan 

bantuan computer melalui program SPSS versi 23.00 

Setelah didapat hasil dari korelasi dengan rumus diatas, 

maka penulis menginterpretasikannya, dengan menggunakan 

pedoman tabel interpretasi koefisien korelasi pada tabel berikut 

32
 : 

TABEL.I.2 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI 

 KOEFISIEN KORELASI 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 

0,20 - 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 0,100 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Erat 

Sangat Erat 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menggambarkan adanya 

hubungan dari variabel independen dalam hal ini adalah kualitas pelayanan 

terhadap variabel dependen yaitu kepuasan pedagang. Adapun kerangka 

pemikiran dari masalah dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

                                                             

31
 Sudaryono, Teori Dan Aplikasi Dalam Statistik. (Yogyakarta: Andi, 2014), h. 67. 

32
 Sugiyono, op.cit., h. 94. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 Variabel X Variabel Y 

 (Independen) (Dependen) 

 

Pemberian pelayanan pengelola pasar kepada para pedagang akan 

berdampak pada kepuasan yang menimbulkan loyalitas pedagang. 

Dengan kata lain jika kualitas pelayanan yang dirasakan sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika melampaui harapan pelanggan, maka kualitas layanan 

dipersepsikan sebagai layanan yang ideal. Sebaliknya bila layanan yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka kualitas layanan 

dipersepsikan buruk. 

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban empirik.
33

  

                                                             

33
 Sugiyono, Op.Cit., h. 64. 

Kualitas pelayanan 

Pasar Senapelan 

Kepuasan 

Pedagang 
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H0 : Kuaitas pelayanan tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan 

Ha : Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

Berdasarkan pada rumusan masalah dapat dirumuskan hipotesis 

kerjanya pada penelitian ini yaitu : diduga terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pedagang pasar 

senapelan pada pasar senapelan Pekanbaru. 

H. Defenisi Operasional Variabel 

TABEL I.3 

VARIABEL 

 

No. Variabel Defenisi  Indikator 

1 Kepuasan 

pedagang(Y) 

tingkat perasaan senang 

atau kecewa seseorang 

setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang ia 

rasakan dibanding dengan 

harapannya. 

1. Kesesuaian harapan 

2. Ketersediaan 

merekomendasikan 

3. Pembelian berulang 

(berkelanjutan dalam 

penggunaan) 

2 Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

Pelayanan merupakan 

produk yang diberikan 

suatu perusahaan kepada 

konsumennya melalui 

interaksi langsung antara 

karyawan dan konsumen 

1. Reliability 

2. Responsiveness 

3. Assurance 

4. Emphaty 

5. Tangible 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELTIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan gambaran umum pasar, 

sejarah berdirinya, letak geografis, kegiatan pedagang, 

serta pelayanan yang terdapat pada pasar senapelan 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori, dari 

penelitian ini berkenaan dengan kualitas pelayanan serta 

kepuasan pedagang  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil pada objek 

yang dipilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta 

data-data yang dibutuhkan. Pada bab ini juga akan dibahas 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pedagang di Pasar Senapelan. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis 

akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran 

yang mungkin akan bermanfaat dalam konsep kepuasan 

dan kualitas pelayanan 


