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ABSTRAKSI 

Kepuasan adalah penting karena penjualan perusahaan berasal dari dua 
kelompok utama, yaitu pembeli baru dan pelanggan lama, dimana biasanya 
dibutuhkan biaya yang lebih besar untuk menarik konsumen barn dibanding 
mempertahankan pelanggan yang telah ada. Bagi pengeeer, bauran eeeran atau 
dengan kata lain bauran pemasaran pengeeer adalah pusat daTi reneana untuk 
meneiptakan kepuasan pelanggan. Dengan meraneang bauran pemasaran yang 
sesuai dengan pasar sasaran diharapkan konsumen puas dan berniat untuk 
membeli ulang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepuasan atas faktor
faktor bauran eeeran berpengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli ulang. 
Obyek penelitian ini adalah individu yang telah sering berbelanja atau dijumpai 
sedang berbelanja di pasar swalayan TOPS Taman Pinang Indah SidoaIjo dengan 
ketentuan kegiatan belanja saat itu adalah bukan yang pertama kalinya. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepuasan atas 
faktor physical fasilities (XI), kepuasan atas fal10r merchandise (Xz), kepuasan 
atas faktor pricing (X3), kepuasan atas faktor promotion (Xt) dan kepuasan atas 
faktor service (Xs). Sedangkan variabel tergantung yang digunakan adalah niat 
untuk membeli ulang. 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa kepuasan atas faktor 
physical fasilities, kepuasan atas faktor merchandise, kepuasan atas faktor 
pricing, kepuasan atas faktor promotion, dan kepuasan atas faktor service seeara 
bersama-sama (simultan) maupun secara individu (parsial) memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap niat konsumen untuk membeli ulang di pasar swalayan 
TOPS Taman Pinang Indah SidoaIjo. 

Model analisis regresi linier berganda yang dihasilkan dari penelitian ini 
adalah: -1,803 + 0,379 Xl + 0,382 Xz + 0,276 X3 + 0,216 Xt + 0,293 Xs 

Nilai R atau koefisien korelasi adalah 0,856 atau 85.6%. Nilai ini 
menunjukkan adanya keeratan hubungan antara niat untuk membeli ulang dengan 
kepuasan atas faktor physical fasilities, kepuasan atas faktor merchandise, 
kepuasan atas faktor pricing, kepuasan atas faktor promotion, dan kepuasan atas 
faktor service. 

Nilai koefisien determinasi (Rz) adalah sebesar 0,732 atau 73,2%. Nilai ini 
menunjukkan 73,2% perubahan vaTiabel niat untuk membeli ulang di pasar 
swalayan TOPS Taman Pinang Indah SidoaIjo dipengaruhi oleh kepuasan atas 
faktor physical fasilities. kepuasan atas faktor merchandise. kepuasan atas faktor 
pricing, kepuasan atas faktor promotion, dan kepuasan atas faktor service. 
Sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar variabel bebas yang digunakan. 
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