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PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN
PADA PT. MAJU BERSAMA DRIVINDO
Oleh:
Agus Marwan
Abstract
PT. Maju Bersama Drivindo is engaged in wholesale selling various kinds of products such
as kitchenware, fruits, household, electronic stuffs and othhers. This study aims to
determine how much the influence of service quality and price towards consumers
satisfaction in PT. Maju Bersama Drivindo. The number of population in this study as
many as 944 people and use as sample of 90 of those consumers who come shopping to
PT. Maju Bersama Drivindo. The data analysis used in this study is Path Analysis and
multiple regression analysis with the formula for the path analysis is Y = ρyX1 + ρyX2 +ρy
ɛ1, and formulas for multiple regression analysis is Y = a + b 1X1 + b2X2 + e. To determine
the influence of service quality and price simultaneously can be seen from the calculation
of determination (R2), whereas to determine the direct effect of service quality on
consumers satisfaction variables used formula ρyX12 and to determine the influence of
direct variables of price on consumers satisfaction used formula ρ yX22. After the data is
analyzed, the obtained equation path analysis Y = 0,183X 1 + 0,711X2 + ɛ, and equation
for regression analysis is Y =5,508 + 0,140X1 + 0,750X2 + e. The coefficient of
determination (R2) of 0,545 which means that service quality and price simultaneously
affect the consumers satisfaction is 54,5% and the remaining 45,5% is due to other
factors. It can be concluded that the hypothesis is accepted, which means there is a
positive and singificant influence between service quality and price to consumers
satisfaction on PT. Maju Bersama Drivindo.
keywords : service quality, price, consumers satisfaction
PENDAHULUAN
Sekarang ini perhatian perusahaan pada
kepuasan konsumen semakin besar,
dikarenakan banyaknya perusahaan
kompetitor
yang
bersaing
untuk
memberikan kualitas pelayanan dan
kepuasan konsumen agar konsumen
menggunakan
produk
perusahaan.
Perusahaan
kompetitor
berupaya
mengadakan
persaingan
dengan
perusahaan. Persaingan yang ketat, di
mana semakin banyak perusahaan
terlibat dalam pemenuhan kebutuhan
dan keinginan konsumen, sehingga
perusahaan berorientasi pada kepuasan
konsumen sebagai tujuan utamanya.
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Kunci utama untuk memenangkan
persaingan adalah dengan memberikan
kualitas pelayanan dan kepuasan
konsumen akan produk yang dijualnya.
PT. Maju Bersama Drivindo menyadari
perlunya kualitas pelayanan dan harga
dalam memenuhi kepuasan konsumen
perusahaan. Harga pokok yang dijual
perusahaan membawa dampak positif
maupun dampak negatif dalam penjualan
karena harga ini yang menjadi
perbandingan di pasar antara harga
produk perusahaan dengan perusahaan
kompetitor.
Permasalahan yang dihadapi oleh PT.
Maju Bersama Drivindo seperti kualitas
pelayanan dan harga produk yang dijual.
Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh
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Maju Bersama Medan masih sederhana
yakni
penjaga
stand
hanya
memberitahukan kepada konsumen
mengenai produk yang dicari oleh
konsumen.
Maju Bersama memiliki beberapa staf
penjaga stand dan beberapa staff kasir
yang memberikan pelayanan kepada
konsumen yang berbelanja di Maju
Bersama Medan, dengan pelayanan yang
masih tergolong sederhana, terkadang
konsumen merasakan pelayanan yang
diberikan masih terdapat kekurangan.
Beberapa staf penjaga stand terkadang
masih tidak mengetahui dimana letak
produk yang dicari konsumen pada saat
konsumen
bertanya.
Penanganan
pembayaran yang dilakukan oleh staf
kasir terkadang lambat dikarenakan
adanya selisih harga yang sering terjadi
dimana adanya perbedaan harga antara
di price card dengan harga barang yang
sebenarnya.
Harga
untuk
beberapa
produk
dikategorikan
mahal
dikarenakan
perusahaan membeli produk dari supplier
dengan harga mahal sehingga penetapan
harga jual produk juga mahal. Dengan
demikian perusahaan pesaing untuk
beberapa produk tersebut lebih murah
sehingga penjualan jadi menurun
terhadap produk tersebut. Perusahaan
dalam memperbaiki penetapan harga jual
produk ini, maka pihak perusahaan
mencari supplier lain yang menjual harga
produk lebih murah, sehingga harga
produk perusahaan dapat bersaing
dengan perusahaan pesaing.
Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah yang akan
dibahas di PT. Maju Bersama Drivindo
adalah :
1. Apakah
kualitas
pelayanan
berpengaruh positif dan signifikan
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terhadap kepuasan konsumen PT.
Maju Bersama Drivindo.
2. Apakah harga berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan
konsumen PT. Maju Bersama Drivindo.
3. Apakah kualitas pelayanan dan harga
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen PT.
Maju Bersama Drivindo.
4. Apakah kualitas pelayanan dan harga
saling mempengaruhi secara positif
dan signifikan terhadap kepuasan
konsumen PT. Maju Bersama Drivindo.
URAIAN TEORITIS
Pengertian Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan mengacu pada
penilaian-penilaian
tentang
inti
pelayanan, yaitu sipemberi pelayanan itu
sendiri atau keseluruhan organisasi
pelayanan. Sebagian besar masyarakat
sekarang mulai menampakkan tuntutan
terhadap pelayanan prima, mereka bukan
lagi sekedar membutuhkan produk yang
bermutu tetapi mereka lebih senang
menikmati kenyamanan pelayanan.
Menurut para ahli pengertian kualitas
pelayanan sebagai berikut :
Kotler dalam Tjiptono, (2014:26) Kualitas
pelayanan adalah “setiap tindakan atau
perbuatan yang dapat ditawarkan oleh
suatu pihak kepada pihak lain yang pada
dasarnya
bersifat
intangible(tidak
berwujud fisik) dan tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu”.
Produksinya dapat dikaitkan atau tidak
dikaitkan pada satu produk fisik. Kualitas
pelayanan merupakan perilaku produsen
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen demi tercapainya
kepuasan pada konsumen itu sendiri.
Pada umumnya kualitas pelayanan yang
bertaraf tinggi akan menghasilkan
kepuasan yang tinggi serta pembelian
ulang yang lebih sering.
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Menurut
Tjiptono
dan
Chandra
(2011:162), “Kualitas jasa atau kualitas
layanan (service quality) berkontribusi
signifikan bagi penciptaan difrensiasi,
positioning, dan strategi bersaing setiap
organisasi pemasaran, baik perusahaan
manufaktur maupun penyedia jasa”.
Kualitas pelayanan dapat diketahui
dengan cara membandingkan persepsi
para konsumen atas kualitas pelayanan
yang nyata-nyata mereka terima atau
peroleh dengan kualitas pelayanan yang
sesungguhnya mereka harapkan atau
inginkan terhadap atribut-atribut kualitas
pelayanan suatu perusahaan.
Supranto (2011:224) Kualitas pelayanan
adalah sesuatu yang harus deikerjakan
dengan baik dengan memperlihatkan
apakah sudah sesuai dengan harapan dan
keinginan pelanggan. Jika pelayanan yang
diterima atau dirasakan sesuai dengan
yang
diharapkan,
maka
kualitas
pelayanan dipersepsikan baik dan
memuaskan, jika pelayanan yang diterima
melampaui harapan konsumen, maka
kualitas pelayanan depersepsikan sangat
baik dan berkualitas. Sebaliknya jika
pelayanan yang diterima lebih rendah
dari pada yang diharapkan, maka kualitas
pelayanan depersepsikan buruk.
Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Kualitas Pelayanan
Menurut Kartasasmita (2009:38) faktorfaktor yang mempengaruhi kualitas
pelayanan adalah:
a. Nilai kerja
b. Semangat kerja
c. Keterampilan berkomunikasi dengan
konsumen
d. Penguasaan teknologi informasi.
Ad.a Nilai Kerja
Setiap perusahaan unggulan memiliki
nilai-nilai yang mereka junjung tinggi, dan
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menjalani proses pembentukan nilai
secara serius.
Ad.b Semangat kerja
Semangat kerja didasari oleh ethos kerja
yang ada pada diri seseorang, semakin
tinggi semangat kerjanya akan semakin
tinggi pula sesuatu yang dapat dihasilkan
dari pekerjaanya.
Ad.c Keterampilan berkomunikasi dengan
konsumen
Kemampuan berkomunikasi dengan
konsumen menjadi bagian dari bentuk
pelayanan kepada konsumen.
Ad.d Penguasaan teknologi informasi
Penguasaan
teknologi
informasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan kemampuan staf pelayanan di
lingkungan perusahaan jasa ketenaga
listrikan.
Dimensi Kualitas Pelayanan
Menurut
Lupiyoadi
(2006:182)
mengidentifikasikan
lima
kelompok
dimensi
yang digunakan konsumen
dalam mengevaluasi kualitas pelayanan
jasa yaitu :
a. Bukti fisik (Tangible)
b. Keandalan (Reliability)
c. Daya tanggap (Responsiveness)
d. Jaminan (Assurance)
e. Empati (Emphaty)
Ad.a Bukti fisik (Tangible)
Bukti fisik atau Tangibles merupakan
bukti nyata
dari kepedulian dan
perhatian yang diberikan oleh penyedia
jasa kepada konsumen. Pentingnya
dimensi tangible ini akan menumbuhkan
image penyedia jasa terutama bagi
konsumen baru dalam mengevaluasi
kualitas jasa. Perusahaan yang tidak
memperhatikan fasilitas fisiknya akan
menumbuhkan kebingungan atau bahkan
merusak image perusahaan.
Ad.b Keandalan (Reliability)
Keandalan atau Reability merupakan
kemampuan
perusahaan
untuk
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melaksanakan jasa sesuai dengan apa
yang telah dijanjikan secara tepat waktu.
Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan
konsumen akan menurun bila jasa yang
diberikan tidak sesuai dengan yang
dijanjikan.
Ad.c Daya tanggap (Responsiveness)
Daya
tanggap
atau
Responsiveness merupakan kemampun
perusahaan yan dilakukan oleh langsung
karyawan untuk memberikan pelayanan
dengan cepat dan tanggap. Dimensi ini
menekankan pada perhatian dan
kecepatan karyawan yang terlibat untuk
menangapi permintaan, pertanyaan, dan
keluha konsumen.
Ad.d Jaminan (Assurance)
Jaminan atau
Assurance merupakan
pengetahuan dan perilaku karyawan
untuk membangun kepercayaan dan
keyakinan pada diri konsumen dalam
mengkomsumsi jasa yang ditwarkan.
Dimensi ini sangat penting karena
melibatkan persepsi konsumen terhadap
resiko ketidakpastian yang tinggi
terhadap kemampuan penyedia jasa.
Ad.e Empati (Emphaty)
Empati atau Emphaty merupakan
kemampuan perusahaan yang dilakukan
langsung
oleh
karyawan
untuk
memberikan perhatian kepada konsumen
secara individu, termasuk juga kepekaan
akan
kebutuhan
konsumen.
Jadi
komponen dari dimensi ini merupakan
gabungan dari akses (acces) yaitu
kemudahan untuk memanfaatkan jasa
yang ditawarkan oleh perusahaan,
komunikasi merupakan kemampuan
melakukan
untuk
menyampaikan
informasi kepada konsumen dan
pemahaman merupakan usaha untuk
mengetahui dan memahami kebutuhan
dan keinginan konsumen.
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Kualitas layanan yang baik akan
menciptakan
kepuasan
konsumen.
Sehingga kualitas layanan yang baik serta
kepuasan konsumen tersebut dapat
dapat
mempengaruhi
intensitas
kunjungan konsumen pada kesempatan
berikutnya pada badan usaha yang
bersangkutan. Kualitas layanan adalah
permulaan dari kepuasan konsumen.
Konsumen dalam menentukan kualitas
layanan tidak hanya berdasarkan pada
hasil dari suatu layanan tersebut tetapi
juga memperhatikan proses pemberian
layanan tersebut.
Bila performa dari
suatu pelayanan melebihi dari apa yang
diharapkan dapat menimbulkan rasa
senang (pleasure), dan bila kekurangan
maka dapat menimbulkan rasa tidak
senang (displeasure).
Harga
Menurut Philip Kotler (2005:18) “Harga
adalah jumlah uang yang harus dibayar
pelanggan untuk produk itu”. Sedangkan
menurut
Tjiptono
dan
Chandra
(2012:315) harga bisa diartikan sebagai
jumlah uang (satuan moneter) dan atau
aspek lain (non moneter) yang
mengandung utilitas atau kegunaan
tertentu
yang
diperlukan
untuk
mendapatkan sebuah produk.
Menurut Assauri (2011:223) “Harga
merupakan satu-satunya unsur marketing
mixyang
menghasilkan
penerimaan
penjualan, sedangkan unsur lainnya
hanya unsur biaya saja”.
Menurut definisi diatas, kebijakan
mengenai
harga
sifatnya
hanya
sementara, berarti produsen harus
mengikuti perkembangan di pasar dan
harus mengetahui perusahaan dalam
situasi pasar secara keseluruhan.
Harga terbentuk dari kompetensi produk
untuk memenuhi tujuan dua pihak
produsen dan konsumen. Produsen
memandang harga adalah sebagai nilai
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barang yang mapu memberikan manfaat
keuntungan diatas biaya produksinya.
Konsumen memandang harga adalah
sebagai nilai barang yang mapu
memberikan manfaat atas pemenuhan
kebutuhannya
dan
keinginannya
(misalnya hemat,dsb).
Harga memiliki dua peranan utama dalam
proses pengambilan keputusan para
pembeli, yaitu peranan alokasi dan
peranan informasi. Peranan alokasi dari
harga yaitu fungsi harga dalam
membantu
para
pembeli
untuk
memutuskan cara memperoleh manfaat
atau utilitas tertinggi yang diharapkan
berdasarkan daya belinya, sedangkan
peranan informasi dari harga yaitu fungsi
harga dalam menjaring konsumen
mengenai faktor-faktor produk, misalnya
kualitas.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga
Menurut Sunyoto (2014:135) faktor yang
mempengaruhi penetapan harga yaitu :
a. Memperkirakan permintaan produk
b. Reaksi pesaing
c. Bauran pemasaran lainnya.
Ad.a Memperkirakan permintaan produk
Ada dua langkah memperkirakan
permintaan yaitu :
Harga yang diharapkan untuk suatu
produk adalah harga yang secara sadar
atau tidak sadar dinilai oleh konsumen
atau pelanggan.
Memperkirakan penjualan dengan harag
yang berbeda
Ad.b Reaksi Pesaing
Pesaing merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi penciptaan harga
terutama sekali ancaman persaingan
yang potensial. Sumber persaingan
tersebut berasal dari tiga macam yaitu :
Produk yang serupa
Produk pengganti
Produk yang tidak serupa, tetapi mencari
konsumen yang sama.
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Ad.c Bauran pemasaran lainnya
Produk, kegunaan produk, baru atau
tidaknya produk, modifikasi produk dan
lain-lain.
Saluran distribusi, tipe saluran dan tipe
pialang
yang
dipergunakan
akan
mempengaruhi penetapan harga, harga
ke grosir tentu berbeda dengan harga ke
pengecer.
Promosi ysmg dilakukan oleh produsen
dan jika dilakukan oleh distributor tentu
berbeda dalam menetapkan harga
kepada distributor.
Kepuasan Konsumen
Kepuasan konsumen merupakan nilai
perasaan seseorang terhadap sesuatu
baik berupa barang atau jasa setelah
dipenuhi sesuai dengan pengharapannya.
Semakin
tinggi
tingkat
kepuasan
konsumen, maka akan mendatangkan
keuntungan yang semakin besar bagi
perusahaan, karena konsumen akan
melakukan pembelian ulang terhadap
produk perusahaan. Namun, apabila
tingkat kepuasan yang
dirasakan
konsumen
kecil,
maka
terdapat
kemungkinan bahwa konsumen tersebut
akan berpindah ke perusahaan pesaing.
Dengan bertambahnya jumlah pelanggan
dalam jumlah yang besar tentu saja akan
meningkatkan volume penjualan dan
perusahaan
akan
memperoleh
keuntungan yang tinggi, akan tetapi
apabila pelanggan semakin sedikit akan
berdampak buruk bagi perusahaan
karena produk yang dihasilkan tidak laku
dipasaran
dan
perusahaan
akan
mengalami kemunduran
Menurut Kottler (2005) kepuasan adalah
jumlah atribut dari produk atau Jasa.
Sedangkan menurut Tjiptono (2000:89)
mendefenisikan : “Kepuasan konsumen
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merupakan evaluasi pembeli, dimana
alternatif yang dipilih sekurang-kurangya
memberikan hasil sama atau melampui
harapan pelanggan”.
Penelitian mengenai kepuasan konsumen
menjadi topik sentral dalam dunia riset
pasar dan berkembang pesat. Konsep
berpikir bahwa kepuasan konsumen akan
mendorong meningkatnya profit adalah
bahwa konsumen yang puas akan
bersedia membayar lebih untuk “produk”
yang diterima dan lebih bersifat toleran
akan kenaikan harga. Hal ini tentunya
akan meningkatkan margin perusahaan
dan
kesetiaan
konsumen
pada
perusahaan. Konsumen yang puas akan
membeli “produk” lain yang dijual oleh
perusahaan,
sekaligus
menjadi
“pemasaran” yang efektif.
Dari definisi di atas, kepuasan merupakan
fungsi dari persepsi atau kesan atas
kinerja dan harapan. Jika kinerja dibawah
harapan, konsumen tidak puas dan
sebaliknya jika kinerja memenuhi dan
melebihi harapan maka konsumen akan
merasa puas. Apabila perusshaan
menfokuskan pada kepuasan tinggi maka
para konsumen yang kepuasannya hanya
pas, akan mudah berubah pemikiran
mendapat tawaran yang lebih baik.
Sedangkan konsumen yang amat puas
lebih sukar untuk mengubah pilihannya.
Kepuasan yang tinggi atau kesenangan
yang tinggi menciptakan kelekatan
emosional terhadap merek tertentu,
bukan hanya kesukaan atau preferensi
rasional dan hasilnya adalah kesetiaan
konsumen yang tinggi.

c. Emosional
d. Harga
e. Biaya
Ad.a Kualitas Produk
Pelanggan akan merasa puas bila hasil
evaluasi mereka menunjukkan bahwa
produk yang mereka gunakan berkualitas.
Ad.b Kualitas Pelayanan
Pelanggan akan merasa puas bila mereka
mendapatkan pelayanan yang baik atau
atau yang sesuai dengan yang
diharapkan.
Ad.c Emosional
Kepuasan yang diperoleh berasal dari
nilai sosial yang membuat pelanggan
menjadi puas terhadap merek tertentu.
Ad.d Harga
Produk yang berkualitas yang sama tetapi
menetapkan harga yang relatif murah
akan memberikan nilai yang lebih tinggi
kepada pelanggannya.
Ad.e Biaya
Pelanggan akan merasa puas apabila ia
tidak
perlu
mengeluarkan
biaya
tambahan dan tidak perlu membuang
waktu untuk dapat memperoleh barang
dan jasa.
Hubungan Harga Terhadap Kepuasan
Konsumen
Assauri (2011:224) Penetepan harga
mempengaruhi
konsumen
untuk
membeli produk. Karena pengaruh harga,
seorang produsen harus memperhatikan
dan memperhitungkan faktor-faktor
dalam penentuan kebijakan harga yang
akan ditempuh, sehingga nantinya dapat
memenuhi harapan produsen itu untuk
dapat
bersaing
dan
kemampuan
perusahaan mempengaruhi konsumen.

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Kepuasan Konsumen
Terdapat lima faktor yang harus
diperhatikan dalam menentukan tingkat
kepuasan
konsumen
Lupiyoadi
(2001:158) yaitu :
a. Kualitas produk
b. Kualitas pelayanan

Jika harga yang ditetapkan oleh sebuah
perusahaan tidak sesuai dengan manfaat
produk maka hal itu dapat menurunkan
tingkat kepuasan konsumen, dan
sebaliknya jika harga yang ditetapkan
oleh sebuah perusahaan sesuai dengan
manfaat yang diterima maka akan
meningkatkan kepuasan konsumen.
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Apabila nilai yang dirasakan pelanggan
semakin tinggi, maka akan menciptakan
kepuasan konsumen yang maksimal.
Kertajaya (2002:82) mengungkapkan
bahwa indikator penilaian penilaian harga
dapat di lihat dari kesesuaian antara
suatu pengorbanan dari konsumen
terhadap nilai yang diterimanya setelah
melakukan pembelian, dan dari situlah
konsumen akan mempersepsi dari
produk atau jasa tersebut. Persepsi yang
positif merupakan hasil dari rasa puas
akan suatu pembelian yang dilakukannya,
sedangkan persepsi yang negative
merupakan
suatu
bentuk
dari
ketidakpuasan atas produk atau jasa yang
dibelinya.
Kerangka Pemikiran
Kualitas pelayanan adalah setiap tindakan
atau perbuatan yang dapat ditawarkan
oleh suatu pihak kepada pihak lain yang
pada dasarnya bersifat intangible(tidak
berwujud fisik) dan tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu. Jika karyawan yang
bekerja
di
perusahaan
tersebut
memberikan pelayanan yang terbaik
kepada konsumennya maka konsumen
akan merasa puas dengan pelayanan
yang diberikan oleh karyawannya.
Harga adalah jumlah uang yang harus
dibayar pelanggan untuk produk itu.
Harga
ini
menentukan
pimpinan
perusahaan berdasarkan perhitungan
biaya proses produksi, biaya bahan, biaya
tenaga kerja serta keuntungan juga
ditargetkan ke dalamnya. Harga produk
membawa pengaruh terhadap penjualan
yang akan dilakukan oleh manajer
perusahaan.
Kepuasan konsumen merupakan evaluasi
pembeli, dimana alternatif yang dipilih
sekurang-kurangnya memberikan hasil
sama
atau
melampaui
harapan
pelanggan. Pelayanan yang baik dan
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harga jual produk yang sesuai dengan
harga pasar tentu akan memberikan
kepuasan konsumen. Apabila konsumen
merasa puas akan loyal terhadap
perusahaan.
Perusahaan
perlu
meningkatkan
pelayanan
dan
memperhatikan harga yang terdapat di
pasar dengan melakukan penetapan
harga dan menciptakan kepuasan
konsumen yang tinggi.
Hipotesis
Hipotesis adalah kesimpulan sementara
atau jawaban sementara dari pertanyaan
yang ada pada perumusan masalah
penelitian. Hipotesis berikut ini disusun
berdasarkan referensi yang terdapat di
dalam kerangka pemikiran sebelumnya,
oleh karenanya. Hipotesis penelitian ini
adalah :
1. Kualitas
pelayanan
berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
kepuasan konsumen pada PT. Maju
Bersama Drivindo.
2. Harga berpengaruh positif dan
signifikan
terhadap
kepuasan
konsumen pada PT. Maju Bersama
Drivindo.
3. Kualitas pelayanan dan harga
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan konsumen pada
PT. Maju Bersama Drivindo.
4. Kualitas Pelayanan dan Harga saling
mempengaruhi secara positif dan
signifikan pada PT. Maju Bersama
Drivindo.
METODE PENELITIAN
Populasi
Populasi adalah sekumpulan unsur atau
elemen yang menjadi objek penelitian.
Populasi dapat berupa lembaga individu,
kelompok, dokomen atau konsep.
Dalam penelitian ini yang menjadi
populasi adalah rata-rata orang yang
datang berbelanja di PT. Maju Bersama
Drivindo . Pada tahap awal, dilakukan
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penelitian terhadap jumlah populasi
konsumen yang datang per hari dalam
seminggu. Maka jumlah konsumen ratarata perhari dalam seminggu adalah 994
orang.
Sampel
Sampel adalah subjek dari populasi,
terdiri dari beberapa anggota populasi.
Pada peneltian ini, hanya sebagian
anggota populasi yang diambil untuk jadi
sampel, namun kesimpulannya dapat di
generalisasikan untuk seluruh populasi.
Adapun sampel penelitian ini adalah
sebagian konsumen PT. Maju Bersama
Drivindo .
Penentuan jumlah sampel penelitian yang
dilakukan adalah dengan menggunakan
rumus slovin dalam Umar (2004:7) yaitu :
𝑁
𝑛=
1 + 𝑁𝑒 2
Metode Analisis Data
Metode Analisis Jalur
Analisis jalur adalah suatu teknik untuk
mengestimasi dampak dari serangkaian
variabel bebas terhadap sebuah variabel
bebas dari serangkaian hubungan
(korelasi) yang teramati, dimana diduga
terdapat hubungan sebab akibat
asimetris
diantara
variabel
tersebut.Langkah-langkah analisis jalur
sebagai berikut:
Membuat diagram jalurdan kemudian
membuat persamaan jalurnya.

Kualitas
Pelayan
an (X1)

Kepuasan
Konsume
n (Y)

Harga
(X2)
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Gambar Diagram Jalur
Gambar di atas menunjukkan bahwa
hubungan antara X1 dengan X2, X1 dengan
Y dan X2 dengan Y. Persamaan jalurnya
sebagai berikut:
Y= ρyX1 + ρyX2 +ρy ɛ1
Dimana :
Y
= Kepuasan Konsumen
X1
= Kualitas Pelayanan
X2
= Harga
ɛ
= Faktor lain
Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda digunakan
untuk mengetahui besarnya hubungan
dan pengaruh variabel independen yang
jumlahnya dua atau lebih (X1,X2) terhadap
variabel dependen.
Untuk mengukur pengaruh variabel
bebas terhadap variabel bebas terhadap
variabel terikat digunakan analisis regresi
berganda dengan mengunakan perangkat
lunak SPSS dengan rumus :
Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Keterangan :
Y
= Kepuasan konsumen berbelanja
a
= Konstanta
b12
= Koefisien regresi
X1
= Kualitas pelayanan
X2
= Harga
e
= Standar error
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Jalur
Analisi jalur merupakan bagian analisis
regresi
yang
digunakan
untuk
menganalisis kausal antar variabel
dimana
variabel-variabel
bebas
mempengaruhi variabel tergantung, baik
secaralangsung maupun secar tidak
langsung, melalui satu atau lebih variabel
perantara.
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Kerangka hubungan antara jalur (X1,X2
terhadap
Y)
Kerangka
hubungan
antarajalur (X1,X2 terhadap Y) dapat
dibuat melalui persamaan variabel
sebagai berikut:

Menghitung Matrisk Korelasi
Model analisi jalur (Path Analysis)
digunakan untuk menganalisis pola
hubungan antar variabel dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh langsung
dan pengaruh tidak langsung seperangkat
variabel bebas (eksogen) terhadap
variabel terikat (endogen). Untuk
mengetahui nilai korelasi antar variabel
dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel Matriks Korelasi
Correlations

Kualitas Pelayanan Pearson
Correlation

Kualitas
Pelayanan

Harga

Kepuasan
Konsumen

1

,629**

,631**

Sig. (2-tailed)
Harga

Kepuasan
Konsumen

,000

,000

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

90

90

90

,629**

1

,827**

,000
90

90

,000
90

,631**

,827**

1

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

90

90

90

Korelasi antara Kualitas Pelayanan
dengan Harga
Berdasarkan perhitungan diperoleh angka
korelasi
antara
variabel
kualitas
pelayanan dan harga sebesar 0,629.
Korelasi sebesar 0,629 mempuyai maksud
hubungan antara variabel kualitas
pelayanan adalah kuat dan erat.
Korelasi kedua variabel tersebut juga
bersifat signifikan (sig) 0,000 < 0,05 maka
hubungan kedua variabel tersebut
signifikan.
Korelasi antara Kualitas Pelayanan dan
Kepuasan Konsumen
Berdasarkan perhitungan diperoleh angka
korelasi
antara
variabel
kualitas
pelayanan dan harga sebesar 0,631.
Korelasi sebesar 0,631 mempuyai maksud
hubungan antara variabel kualitas
pelayanan adalah kuat dan erat.
Korelasi kedua variabel tersebut bersifat
signifikan (sig) 0,000 < 0,05 maka
hubungan kedua variabel tersebut
signifikan.
Korelasi antara Harga dan Kepuasan
Konsumen
Berdasarkan perhitungan diperoleh angka
korelasi
antara
variabel
kualitas
pelayanan dan harga sebesar 0,827.
Korelasi sebesar 0,827 mempuyai maksud
hubungan antara variabel kualitas
pelayanan adalah sangat kuat dan erat.
Korelasi kedua variabel tersebut bersifat
signifikan (sig) 0,000 < 0,05 maka
hubungan kedua variabel tersebut
signifikan.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel Matriks Korelasi
X1
X2
Y

X1
1,00
0,629
0,631

X2
0,629
1,00
0,631

Y
0,631
0,837
1,00

Sumber : matriks korelasi olahan data

Menghitung Matriks Koefisien Jalur
Tabel Hasil Uji Analisis Jalur
Coefficientsa

Dari tabel Correlations diatas dapat
disimpulkan bahwa:
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Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients T

Sig.
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1

B
5,508

Std.
Error
1,447

Beta

(Constant)
Kualitas
,140
,057
,183
Pelayanan
Harga
,750
,079
,711
a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

3,806 ,000
2,438 ,017
9,471 ,000

Dari tabel tersebut kita dapat menyusun
matriks koefisien jalur dari tiap variabel
sebagai berikut : dan didapatkan
persamaan sebagai berikut:

determinasi sebesar 0,545. Angka
tersebut maksudnya adalah kualitas
pelayanan dan harga secara bersamasama berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen adalah 54,5% dan sisanya
45,5% disebabkan oleh variabel-variabel
lain di luar model ini.
Diagram Jalur
Dengan demikian diagram jalurnya dapat
digambarkan sebagai berikut:

𝜌𝑌𝑋1
0,183
(𝜌 ) = (
)
0,711
𝑌𝑋2
Dengan persamaan diperoleh sebagai
berikut :
Y = 0,183X1 + 0,711X2 + ɛ
Koefisien X1 =0,183 menyatakan bahwa
setiap terjadi peningkatan kualitas
pelayanan akan mempengaruhi kepuasan
konsumen sebesar 0,183 (asumsi faktor
lain konstan)
Koesfisien X2sebesar 0,711 menyatakan
bahwa setiap terjadi peningkatan harga
akan mempengaruhi kepuasan konsumen
sebesar 0,711 (asumsi faktor lain
konstan)
Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui nilai R2 dapat dilihat
pada tabel Summaryberikut ini:
Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Std. Error of
Adjusted R the
Model R
R Square Square
Estimate
1
,839a ,703
,697
2,292
a. Predictors: (Constant), Harga, Kualitas Pelayanan

Dari tabel diperoleh : R2 = 0,703
𝜌𝑥 ε = √1 − 0,703 = √0,297 = 0,545
Besarnya angka R2 adalah 0,545. Angka
tersebut dapat digunakan untuk melihat
besarnya pengaruh kualitas pelayanan
dan harga terhadap kepuasan konsumen
dengan
menghitung
koefisien
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Persamaan struktural untuk diagram jalur
diatas sebagai berikut :
Y = 0,183X1 + 0,711X2 +0,545
Skema Diagram Jalur
Besarnya pengaruh secara proporsional
dapat dilihat sebagai berikut :
Pengaruh Kualitas Pelayanan (X1)
terhadap Kepuasan Konsumen
Pengaruh langsung
= (ρyX1)2
= (0,183)2
= 0,033
Pengaruh melalui hubungan korelatif
dengan X2
= ρyX1 x rx1x2 x ρyX2
= 0,183 x 0,629 x 0,711
= 0,082
Pengaruh X1 ke Y secara total
= 0,033 + 0,082
= 0,115
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Pengaruh Harga terhadap (X2) terhadap
Kepuasan Konsumen (Y)
Pengaruh langsung
= (ρyX2)2
= (0,711)2
= 0,506
Pengaruh melalui hubungan korelatif
dengan X1
= ρyX2 x rx1x2 x ρyX1
= 0,711 x 0,629 x 0,183
= 0,082
Pengaruh X2 ke Y secara total
= 0,506 + 0,082

Uji Hipotesis
Hasil uji koefisien jalur secara parsial
Coefficientsa

= 0,588
Pengaruh
Simultan
Pelayanan(X1), Harga(X2) ,
Kepuasan Konsumen (Y)

kepuasan konsumen (Y) sebesar 11,5% +
58,8% = 70,3% (R2 = 0,703). Besarnya
pengaruh secara proporsional yang
disebabkan oleh variabel lainnya di luar
variabel X1 dan X2, dinyatakan oleh ρy2ɛ,
yaitu sebesar (0,545)2 = 0,297 atau
sebesar 29,7%.
Besarnya pengaruh yang diterima oleh
kepuasan konsumen (Y) dari kualitas
pelayanan (X1) dan harga (X2) dan dari
semua variabel diluar kualitas pelayanan
(X1) dan harga (X2) yang dinyatakan oleh
variabel residu ɛ adalah r2y(x1x2) + ρy2ɛ =
70,3% + 29,7% = 100%

Kualitas
terhadap

r2Y(X1.X2)
= 0,115 + 0,588
= 0,703 (angka tersebut adalah koefisien
determinasi)
Atas dasar perhitungan di atas bisa kita
kemukakan hal-hal sebagai berikut :
Kekuatan kualitas pelayanan (X1) secara
langsung
menentukan
perubahanperubahan kepuasan konsumen (Y)
sebesar 3,3% (0,033), dan yang melalui X2
sebesar 8,2% (0,082). Dengan demikian,
secara total kualitas pelayanan (X1)
menetukan
perubahan-perubahan
kepuasan konsumen (Y) sebesar 11,5%.
Secara total 58,8% (0,588) dari
perubahan-perubahan
kepuasan
konsumen (Y) merupakan pengaruh
harga (X2), dengan perincian 50,6%
(0,506) adalah pengaruh langsung dan
8,2% (0,082) adalah mealui hubunganya
dengan kualitas pelayanan (X1).
Kualitas pelayanan (X1) dan harga (X2)
secara bersama-sama mempengaruhi
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Standardized
Coefficients
Beta
T
3,806

Model
1 (Constant)
Kualitas
,183
2,438
Pelayanan
Harga
,711
9,471
Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

Sig.
,000
,017
,000

Uji Hipotesis 1 Koefisien Jalur ρyX1
Ho : ρyX1 = 0, tidak terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara kualitas
pelayanan dan kepuasan konsumen
H1 : ρyX1 ≠ 0, terdapat pengaruh positif
dan signifikan antara kualitas pelayanan
dengan kepuasan konsumen
Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh
nilai t-hitung untuk kualitas pelayanan
sebesar 2,438; dan besar t-tabelnya
dengan ketentuan dengan taraf signifikan
5% dan derajat kebebasan (dk) dengan
ketentuan dk = n-2-1, atau 90-2-1= 87
dan dari ketentuan itu diperoleh nilai ttabel 1,663. Didasarkan hasil perhitungan
diperoleh nilai t-hitung 2,438 > t-tabel
sebesar 1,663, maka H0 ditolak dan H1
diterima. Artinya, ada pengaruh positif
dan signifikan antara kualitas pelayanan
dengan kepuasan kosumen. Semakin baik
kualitas pelayanan, maka kepuasan

JURNAL ILMIAH SP STINDO PROFESIONAL
(S T I P R O)
ISSN (Media Online): 2775-3271
ISSN (Media Cetak): 2443-0536
konsumen pada PT Maju Bersama
Drivindo akan semakin meningkat.

Uji Hipotesis 2 Koefisien Jalur ρyX2
Ho : ρyX2 = 0, tidak terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara harga dengan
kepuasan konsumen
H1 : ρyX2 ≠ 0, terdapat pengaruh positif
dan signifikan antara harga dengan
kepuasan konsumen
9,471; dan besar t-tabelnya dengan
ketentuan dengan taraf signifikan 5% dan
derajat kebebasan (dk) dengan ketentuan
dk = n-2-1, atau 90-2-1= 87 dan dari
ketentuan itu diperoleh nilai t-tabel
1,663. Didasarkan hasil perhitungan
diperoleh nilai t-hitung 9,471 > t-tabel
sebesar 1,663, maka H0 ditolak dan H1
diterima. Artinya, ada pengaruh positif
dan signifikan antara harga dengan
kepuasan kosumen PT Maju Bersama
Drivindo.
Uji Hipotesis 3 Koefisien Jalur ρyX1 =ρyX2
Tabel Hasil koefisien jalur secara simultan
ANOVAa
Sum of
Mean
Model
Squares Df Square F
Sig.
1 Regression 1084,198 2 542,099 103,188 ,000b
Residual 457,054 87 5,253
Total
1541,252 89
a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen
b. Predictors: (Constant), Harga, Kualitas Pelayanan

Ho : ρyX1 =ρyX2 = 0, tidak terdapat
pengaruh positif dan signifikan antara
kualitas pelayanan dan harga dengan
kepuasan konsumen
H1 : ρyX1= ρyX2 ≠ 0, terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara kualitas
pelayanan dan harga dengan kepuasan
konsumen PT Maju Bersama Drivindo.
Pada tabel ANOVA didapat nilai F sebesar
103,188 dan nilai F tabel dengan taraf
signifikan 5% dan derajat kebebasan (dk)
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(3,101). Sehingga diperoleh nilai F hitung
> F tabel ; 103,188 > 3,101; maka H0
ditolak dan H1 diterima. Disimpulkan
bahwa ada pengaruh positif dan
signifikan antara kualitas pelayanan dan
harga terhadap kepuasan konsumen PT
Maju Bersama Drivindo .
Uji Hipotesis 4 rx1x2
H0 : rx1x2 = 0, tidak terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara kualitas
pelayanan dengan harga
H1 : rx1x2 ≠ 0, terdapat pengaruh positif
dan signifikan antara kualitas pelayanan
dengan harga PT Maju Bersama Drivindo
Tabel Matriks korelasi
Correlations
Kualitas
Kepuasan
Pelayanan Harga Konsumen
Kualitas
Pelayanan

Pearson
1
,629** ,631**
Correlation
Sig. (2-tailed)
,000 ,000
N
90
90
90
Harga
Pearson
**
,629
1
,827**
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000
,000
N
90
90
90
Kepuasan
Pearson
,631**
,827** 1
Konsumen
Correlation
Sig. (2-tailed) ,000
,000
N
90
90
90
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pengaruh Kualitas
terhadap Harga (X2)
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
thitung = 0,629

Pelayanan

(X1)

𝑟√𝑛 − 2
√1 − 𝑟 2

√90−2
√1−0,6292

thitung = 4,584
Berdasarkan hasil perhitungan di atas,
maka didapat thitung sebesar 5,584. Maka
dari perhitungan di atas dapat dilihat
(thitung > ttabel atau 4,584 > 1,663) dengan
demikian H0 ditolak dan H1 diterima
artinya kualitas pelayanaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap harga.
Regresi Linear Berganda
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Berdasarkan olahan data yang dilakukan,
maka dapat diketahui bahwa model
hubungan dari analisis regresi linear
berganda ini dilihat dari tabel berikut:

Tabel : Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Standardize
Unstandardize d
d Coefficients Coefficients
Std.
Model
B
Error Beta
T
Sig.
1(Constant
3,80 ,00
5,508 1,447
)
6
0
Kualitas
2,43 ,01
Pelayana ,140 ,057 ,183
8
7
n
Harga
9,47 ,00
,750 ,079 ,711
1
0
a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen

Berdasarkan tebel di atas, persamaan
regresi berganda dapat dilihat nilai
konstanta (nilai a) sebesar 5,508 dan
untuk kualitas pelayanan nilai b) sebesar
0,140 dan untuk harga (nilai b) sebesar
0,750.
Sehingga
dapat
diperoleh
persamaan regresi tersebut adalah:
Y = 5,508 + 0,140X1 + 0,750X2 + ε
Dengan persamaan regresi linear
berganda tersebut dapat dijelaskan
bahwa:
Nilai kostanta adalahsebesar 5,508 hal ini
menyatakan bahwa jika faktor Kualitas
Pelayanan
dan
Harga
dengan
penempatan diabaikan maka nilai
kepuasan konsumen adalah sebesar
5,508.
Koefesien
regresi
untuk
Kualitas
Pelayanan sebesar 0,140 hal ini
menunjukan bahwa setiap kenaikan 1%
faktor kualitas pelayanan maka Kepuasan
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konsumen akan mengalami pengingkatan
sebesar 0,140 atau sebesar 14%.
Koefesien regresi untuk Harga sebesar
0,750 hal ini menunjukan bahwa setiap
kenaikan 1% faktor harga maka kepuasan
konsumen akan mengalami peningkatan
sebesar 0,750 atau sebesar 75%.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tujuan dilakukannya uji normalitas
adalah untuk melihat apakh nilai residual
berdistribusi normal. Model regresi yang
baik adalah memiliki nilai residual yang
berdistribusi normal.

Gambar Hasil Uji Normalitas
Sumber : hasil pengolahan data kuesioner
Gambar menunjukkan bahwa data (titiktitik) menyebar disekitar garis diagonal.
dapat
disimpulkan
bahwa
telah
memenuhi
uji
normalitas
dan
menunjukkan bahwa asumsi normalitas
terpenuhi. Analisis normalitas dapat juga
dilakukan dengan uji Kolmogorov
Smirnovdengan melihat data residual
apakah berdistribusi normal. Adapun
kriteria keputusannya adalah :
Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05
maka tidak mengalami gangguan
distribusi normal.
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Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05
maka mengalami gangguan distribusi
normal

Uji Heteroskedastistas

Tabel: Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N
Normal
Mean
Parametersa,b
Std. Deviation
Most
ExtremeAbsolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Unstandardized
Residual
90
,0000000
2,25923730
,105
,105
-,057
,994
,276c

Dari tabel dapat dilihat bahwa Asymp.
Sig. (2-tailed) adalah kualitas pelayanan,
harga dan kepuasan konsumen memiliki
sig. 0,276 di atas nilai signifikan 5% (0,05),
dengan kata lain variabel residual
berdistribusi normal.
Uji Multikolieniritas
Uji multikolieneritas bertujuan untuk
menginformasi terjadinya hubungan
antara variabel-variabel bebas dan
hubungan yang terjadi cukup besar, hasil
pengujian dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel: Uji Multikolieniritas
Coefficientsa
Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

Model
1 (Constant)
Kualitas
,604
1,655
pelayanan
Harga
,604
1,655
a. Dependent Variable: kepuasan konsumen

Berdasarkan pada tabel 4.18, diketahui
bahwa nilai VIF untuk variabel bebas
lebih kecil dari 10 (VIF<10) yaitu
1,655<10. Dengan demikian, persamaan
regresi hipotesis pertama terbebas dari
asumsi multikolieneritas.
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Gambar: Uji Heteroskeditas
Dari gambar 4.6 diatas terlihat bahwa
titik menyebar secar acak (random) serta
tersebar di atas maupun di bawah angka
0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulak
bahwa tidak terjadi heteroskeditas pada
model regresi sehingga model regresi
dapat dipakai.
Interprestasi Hasil
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Konsumen
Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh
nilai t-hitung untuk kualitas pelayanan
sebesar 2,438; dan besar t-tabelnya
dengan ketentuan dengan taraf signifikan
5% dan derajat kebebasan (dk) dengan
ketentuan dk = n-2-1, atau 90-2-1= 87
dan dari ketentuan itu diperoleh nilai ttabel 1,663. Didasarkan hasil perhitungan
diperoleh nilai t-hitung 2,438 > t-tabel
sebesar 1,663, maka H0 ditolak dan H1
diterima. Artinya, ada pengaruh positif
dan signifikan antara kualitas pelayanan
dengan kepuasan kosumen. Semakin baik
kualitas pelayanan, maka kepuasan
konsumen pada PT Maju Bersama
Drivindo akan semakin meningkat.
Pengaruh Harga Terhadap Kepuasan
Konsumen
Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh
nilai t-hitung untuk harga sebesar 9,471;
dan besar t-tabelnya dengan ketentuan
dengan taraf signifikan 5% dan derajat
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kebebasan (dk) dengan ketentuan dk = n2-1, atau 90-2-1= 87 dan dari ketentuan
itu diperoleh nilai t-tabel 1,663.
Didasarkan hasil perhitungan diperoleh
nilai t-hitung 9,471> t-tabel sebesar
1,663, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya, ada pengaruh positif dan
signifikan antara kualitas pelayanan
dengan kepuasan kosumen. Semakin baik
kualitas pelayanan, maka kepuasan
konsumen pada PT Maju Bersama
Drivindo akan semakin meningkat.
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga
Terhadap Kepuasan Konsumen
Hasil
pengujian
secara
simultan
menunjukkan bahwa F sebesar 103,188
dan nilai F tabel dengan taraf signifikan
5% dan derajat kebebasan (dk) (3,101).
Sehingga diperoleh nilai F hitung > F tabel
; 103,188 > 3,101; dengan signifikan
0,000 < 0,005; maka H0 ditolak dan H1
diterima. Disimpulkan bahwa ada
pengaruh positif dan signifikan kualitas
pelayanan dan harga terhadap kepuasan
konsumen.
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Harga
Berdasarkan hasil perhitungan di atas,
maka didapat thitung sebesar 5,584. Maka
dari perhitungan di atas dapat dilihat
(thitung > ttabel atau 4,584 > 1,663) dengan
demikian H0 ditolak dan H1 diterima
artinya kualitas pelayanaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap harga.
KESIMPULAN
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian ini, maka dapat dibuat
kesimpulan, yaitu:
1. Dari hasil pengolahan data yang
menggunakan analisis jalur diperoleh
persamaan Y = 0,183X1 + 0,711X2 + ɛ
Koefisien
X1
sebesar
0,183
menyatakan bahwa setiap terjadi
peningkatan kualitas pelayanan akan
mempengaruhi kepuasan konsumen
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sebesar 0,183 (asumsi faktor lain
konstan).
Koefisien
X2
sebesar
0,711
menyatakan bahwa setiap terjadi
peningkatan
harga
akan
mempengaruhi kepuasan konsumen
sebesar 0,711 (asumsi faktor lain
konstan).
Pengaruh langsung kualitas pelayanan
(X1) terhadap kepuasan konsumen (Y)
sebesar 0,033 atau 3,3%.
Pengaruh langsung
harga (X2)
terhadap kepuasan konsumen (Y)
sebesar 0,506 atau 50,6%.
Pengaruh kualitas pelayanan (X1) dan
harga (X2) secara simultan terhadap
kepuasan konsumen (Y) sebesar 0,703
atau 70,3%. Sisanya 0,297 atau
sebesar 29,7% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak dapat
dijelaskan dalam penelitian ini.
Dari
pengolahan
data
yang
menggunakan analisi regresi linear
berganda diperoleh persamaan Y =
5,508 + 0,140X1 + 0,750X2 + ɛ
Nilai kostanta adalahsebesar 5,508 hal
ini menyatakan bahwa jika faktor
Kualitas Pelayanan dan Harga dengan
penempatan diabaikan maka nilai
kepuasan konsumen adalah sebesar
5,508.
Koefesien regresi untuk Kualitas
Pelayanan sebesar 0,140 hal ini
menunjukan bahwa setiap kenaikan
1% faktor kualitas pelayanan maka
Kepuasan konsumen akan mengalami
pengingkatan sebesar 0,140 atau
sebesar 14%.
Koefesien regresi untuk Harga sebesar
0,750 hal ini menunjukan bahwa
setiap kenaikan 1% faktor harga maka
kepuasan konsumen akan mengalami
peningkatan
sebesar 0,750 atau
sebesar 75%.

Keterbatasan Penelitian
1. Nilai R yang dihasilkan dalam
penelitian ini terbatas hanya sebesar
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0,703 atau 70,3%. Sisanya 0,297 atau
sebesar 29,7% dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak dapat
dijelaskan dalam penelitian ini.
2. Sampel yang digunakan dalam
penelitian terbatas karena jumlah
sampel yang digunakan hanya 90
orang responden.
3. Adanya keterbatasan penelitian ini
dengan menggunakan kuesioner yaitu
terkadang jawaban yang diberikan
oleh sampel tidak menunjukkan
keadaan yang sesungguhnya.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan,
maka
penulis
dapat
memberikan saran sebagai berikut :
1. Meskipun kualitas pelayanan pada PT
Maju Bersama Drivindo
secara
keseluruhan
dinilai
baik
oleh
konsumen namun pihak manajemen
PT Maju Bersama Drivindo sebaiknya
terus
melakukan
peningkatan
pelayanan agar konsumen semakin
merasa nyaman dan puas dalam
berbelanja di Maju Bersama Medan.
2. Untuk tetap menjaga tingkat harga.
Karena apabila terjadi tingkat harga
yang tinggi dapat mengakibatkan
konsumen enggan datang untuk
berbelanja di Maju Bersama Medan
dan pada akhirnya beralih ke
perusahaan pesaing lainnya yang
sama.
3. Untuk konsumen yang memberikan
komplain atas pelayanan yang
diterima konsumen tersebut harus
segera ditangani, dan walaupun
kemungkinan solusi belum ditemukan,
tetap harus menghubungi atau
merespon konsumen tersebut sebagai
tanda bahwa perusahaan respek
kepada seluruh konsumennya tanpa
membeda-bedakan
yang
artinya
melayani konsumen tanpa melihat
status kedudukan, penampilan dan
lain-lain.
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4. Bagi para peneliti selanjutnya
disarankan untuk lebih memperdalam
peneltian
dengan
mempertajam
pemahaman melalui literatur-literatur
yang lebih lengkap. Selain itu jika
tertarik melakukan penelitian sejenis
dapat melihat faktor lainnya yang
dapat
mempengaruhi
kepuasan
konsumen.
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