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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga 

terhadap Kepuasan diperoleh hasil melalui penyebaran kuesioner daring melalui Google Form 

dengan responden sebanyak 150. Data tersebut adalah hasil dari para responden yang telah 

menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian. 

 Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari analisis kuantitatif yang meliputi uji 

validitas dan reliabilitas, profil responden, analisis deskripsi variabel penelitian, uji asumsi klasik, 

analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan program statistic 

computer SPSS for Windows 

4.1. Analisis Deskripsi Responden 

 Data deskriptif yaitu pengumpulan informasi yang berkaitan dengan penyajian data 

kelompok supaya mendapatkan informasi yang jelas. Pada data deskriptif ini dapat diperoleh 

melalui responden yang menggambarkan profil data penelitian dan hubungan yang ada antar 

variabel yang digunakan dalam penelitian (Algifari, 2000). 

1.  Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas dua kelompok, yaitu 

kelompok laki-laki dan perempuan. Hasil analisis data seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 yaitu : 
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Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keterangan Jumlah Persentase 

Laki-laki 83 55% 

Perempuan 67 45% 

Total 150 100% 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

 Hasil persentase responden menurut jenis kelamin yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 

menunjukkan sebagian besar responden penelitian ini yaitu laki-laki dengan jumlah 83 responden 

atau memiliki persentase sebesar 55%, sedangkan pada responden perempuan berjumlah 67 

responden dengan hasil persentase sebesar 45% 

2. Responden Berdasarkan Usia 

 Terdapat empat kriteria dalam mengetahui hasil yang didapat berdasarkan usia responden 

yaitu 16 tahun hingga 20 tahun, 21 tahun hingga 25 tahun, 26 tahun hingga 30 tahun, dan lebih 

dari 31 tahun. Sehingga diperoleh hasil responden menurut usia seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4.2 yaitu: 

 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Usia 

Keterangan  Jumlah Persentase 

16 - 20 tahun 34 22,7% 

21 - 25 tahun 111 74% 

26 - 30 tahun 3 2% 
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>31 tahun 2 1.3% 

Total 150 100% 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

  

 Hasil persentase berdasarkan usia responden pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

mayoritas responden berusia antara 21 tahun hingga 25 tahun yang berjumlah 111 responden atau 

memiliki persentase sebesar 74% sedangkan pada responden yang berusia antara 16 tahun hingga 

20 tahun berjumlah 34 responden dengan persentase 22,7%, lalu pada responden yang berusia 

antara 26 – 30 tahun berjumlah 3 responden dengan persentase 2%, dan responden yang berusia 

lebih dari 31 tahun berjumlah 2 responden dengan persentase 1,3%. 

3. Responden Berdasarkan Pendidikan 

 Pengelompokkan hasil responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 4 kategori 

pendidikan yaitu SMA Sederajat, Sarjana, Pascasarjana, dan Lainnya. Sehingga berdasarkan 

kategori yang responden pilih dapat ditunjukkan pada tabel 4.3: 

 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pendidikan  

Keterangan  Jumlah Persentase 

SMA sederajat 40 22% 

Sarjana 106 75% 

Pascasarjana 2 1,5% 

Lainnya… 2 1,5% 

Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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4. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 Pengelompokkan hasil responden berdasarkan pekerjaannya dibagi menjadi 5 kategori 

yaitu pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, wiraswasta, pegawai negeri, dan lainnya. Sehingga 

berdasarkan kategori yang responden pilih dapat ditunjukkan pada tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah  Presentase 

Pelajar/Mahasiswa 94 62.7% 

Pegawai swasta 29 19.3% 

Wiraswasta 10 6.7% 

Pegawai Negeri 1 0.6% 

Lainnya…. 16 10.7% 

Jumlah Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

 Berdasarkan karakteristik pekerjaan responden pada tabel 4.3 di atas tersebut menunjukkan 

bahwa responden dengan pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa sebanyak 94 orang dengan 

presentase sebesar 62.7%. Responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai swasta sebanyak 29 

orang dengan presentase sebesar 19.3%. Responden dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta 

sebanyak 10 orang dengan presentase sebesar 6.7%. Responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai 

Negeri sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 0.6%. Responden dengan pekerjaan sebagai 

lainnya sebanyak 16 orang dengan presentase sebesar. 
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5. Responden Berdasarkan Pengeluaran Per Bulan 

 Pengelompokkan hasil responden berdasarkan pendapatan dibagi menjadi 4 kategori yaitu 

kurang dari 1.000.000, 1.000.000 – 3.000.000, 3.000.000 – 5.000.000, dan lebih dari 5.000.000. 

sehingga berdasarkan kategori yang responden pilih dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5 yaitu: 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pengeluaran Per Bulan 

Pengeluaran Perbulan Jumlah  Presentase 

< Rp1.000.000 57 38% 

Rp1.000.001 – Rp3.000.000 70 46,7% 

Rp3.000.001 – Rp5.000.000 15 10% 

>Rp5.000.000 8 5,3% 

Jumlah Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

Berdasarkan karakteristik pengeluaran responden pada tabel 4.5 tersebut menunjukkan 

bahwa, karakteristik responden dengan pengeluaran per bulan antara < Rp 1.000.000  sebanyak 57 

orang dengan presentase 38 %, responden dengan pengeluaran per bulan antara Rp 1.000.001 – 

Rp 3.000.000 sebanyak 70 orang dengan presentase 46.7 %. Responden dengan pengeluaran per 

bulan antara Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000 sebanyak 15 orang dengan presentase 10 %. Dan 

responden dengan pengeluaran per bulan antara lebih dari Rp 5.000.000 sebanyak 8 orang dengan 

presentase 5.3 %. 
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6. Responden Berdasarkan Mengetahui Dari 

 Pengelompokkan hasil responden berdasarkan mengetahui Warung Upnornal dari yang 

dimiliki para responden dibagi menjadi 3 kategori yaitu dari Teman, Keluarga, dan Langsung 

mengetahui sendiri. Sehingga diperoleh hasil responden menurut mengetahui dari mana Warung 

Upnormal seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 yaitu: 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Mengetahui Dari 

Mengetahui dari Jumlah Presentase 

Teman  82 55% 

Keluarga 4 3% 

Langsung mengetahui sendiri 65 42% 

Jumlah Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

Berdasarkan karakteristik mengetahui dari mana Warung Upnormal pada tabel 4.6 tersebut 

menunjukkan bahwa, karakteristik responden dengan mengetahui dari Teman sebanyak 82 orang 

dengan presentase 55%, responden dengan mengetahui dari Keluarga sebanyak 4 orang dengan 

presentase 3%. Dan responden dengan mengetahui langsung sendiri sebanyak 65 orang dengan 

presentase 42 %. 

7. Responden Berdasarkan Frekuensi Kedatangan dalam Sebulan 

Pengelompokkan hasil responden berdasarkan frekuensi kedatangan dalam sebulan yang 

dimiliki para responden dibagi menjadi 3 kategori yaitu 1 kali, 2 kali, dan Langsung mengetahui 
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sendiri. Sehingga diperoleh hasil responden menurut mengetahui dari mana Warung Upnormal 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 yaitu: 

 

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Frekuensi Kedatangan dalam Sebulan 

Berdasarkan Frekuensi 

kedatangan dalam sebulan 

Jumlah Presentase 

1 kali 95 63% 

2 kali 18 12% 

> 3 kali 37 25% 

Jumlah Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

  

 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden datang ke Warung 

Upnormal Gejayan, Yogyakarta sebanyak 1 kali dengan jumlah responden sebanyak 95 orang 

dengan presentase 63%. Lalu datang 2 kali dengan jumlah responden 18 orang dengan presentase 

12%. Dan datang lebih dari 3 kali dengan jumlah responden 37 orang dengan presentase 25%. 

8. Responden Berdasarkan Dengan Siapa Berkunjung 

 Pengelompokkan hasil responden berdasarkan dengan siapa berkunjung yang dimiliki para 

responden dibagi menjadi 3 kategori yaitu dengan Teman, Sendiri, dan Keluarga. Sehingga 

diperoleh hasil responden menurut dengan siapa berkunjung seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

4.8 yaitu:  
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Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Dengan Siapa Berkunjung 

Dengan siapa berkunjung Jumlah Presentase 

Teman 136 90% 

Sendiri 10 7% 

Keluarga 4 3% 

Jumlah Total 150 100% 

Sumber: Data Primer Diolah , 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berkunjung 

bersama temannya dengan jumlah responden sebanyak 136 orang dengan persentase 90%. Lalu 

yang berkunjung sendiri dengan jumlah responden sebanyak 10 orang dengan persentase 7%. Dan 

yang berkunjung bersama keluarganya dengan jumlah responden sebanyak 4 orang dengan 

persentase 3%. 

 

4.1.2 Penilaian Pelanggan Terhadap Variabel 

Bedasarkan data yang sudah terkumpul dari responden telah direkapitulasi dan selanjutnya 

dianalisis deskriptif . Dalam penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif atas variabel 

independen dan dependennya yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah total 

skor responden. Dari jumlah skor jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria 

penilaian untuk setiap item pernyataan. Untuk mendeskripsikan data pada setiap variabel 

penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat 

perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori: sangat setuju, setuju, kurang 

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk menetapkan skor rata-rata maka jumlah jawaban 
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kuesioner dibagi jumlah pertanyaan dikalikan jumlah responden. Untuk lebih jelas, berikut 

rumusannya : 

 

Sumber : Husein Umar (2011:98)  

Setelah diketahui skor rata-rata, maka hasil tersebut dimasukan kedalam garis kontinum dengan 

kecenderungan jawaban responden akan didasarkan pada nilai rata-rata skor yang selanjutnya akan 

dikategorikan pada rentang skor berikut ini: 

 

 

Tabel 4.9 Kriteria Penilaian Responden 

Interval  BWD RBS JMN KET EMP KP HRG KEP 

1,00-

2,34 

Sangat 

tidak 

menarik 

Sangat 

tidak 

reliabel 

Sangat 

tidak 

nyaman 

Sangat 

tidak 

tanggap 

Sangat 

tidak 

empati 

Sangat 

tidak 

berkualitas 

Sangat 

tidak 

terjangkau 

Sangat 

tidak 

puas 

2,35-

2,99 

Tidak 

menarik 

Tidak  

reliabel 

Tidak  

nyaman 

Tidak  

tanggap 

Tidak  

Empati 

Tidak  

Berkualitas 

Tidak  

Terjangkau  

Tidak  

puas  

3,00-

3,34 

Cukup 

menarik 

Cukup 

reliabel 

Cukup 

nyaman 

Cukup 

tanggap 

Cukup 

empati 

Cukup 

berkualitas 

Cukup 

terjangkau 

Cukup 

puas  
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3,35-

3,99 

Menarik  reliabel nyaman tanggap empati  Berkualitas Terjangkau  puas 

4,00-

5,35 

Sangat 

menarik 

Sangat 

reliabel 

Sangat 

nyaman 

Sangat  

tanggap 

Sangat  

empati  

Sangat  

berkualiatas 

Sangat  

Terjangkau  

Sangat  

puas   

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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4.1.3 Analisis Deskriptif Masing-masing Variabel 

 Analisis deskriptif merupakan analisis yang dapat digunakan pada suatu penelitian secara 

sistematis dalam kalimat agar variabel satu dan variabel yang lain mudah untuk dipahami secara 

jelas dan tepat (Ghozali, 2014). Dalam mengetahui suatu hasil analisis deskriptif ditunjukkan 

pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Dekskriptif Masing-Masing Variabel 

No Indikator Rata-rata Keterangan 

 Variabel ke 1 Kualitas Pelayanan   

 Berwujud 3.83 menarik 

1 Tampilan serta interior warung ini menarik 3.94 menarik 

2 Warung ini bersih dan rapi 

4.10 

Sangat 

menarik 

3 Penampilan karyawan menarik 3.85 menarik 

4 Peralatan yang digunakan mendukung pelayanan 3.98 menarik 

5 Area parkir luas 

3.29 

Cukup 

menarik 

 Reliabilitas         3.65 

 

reliabel 

6 Karyawan memberikan pelayanan secara maksimal kepada 

pelanggan 

3.80 

reliabel 

7 Karyawan mampu menyelesaikan keluhan yang dihadapi 

pelanggan 

3.62 

reliabel 
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8 Proses pemasakan dan penyajian makanan yang cepat 3.55 reliabel 

9 Karyawan mempunyai pengetahuan untuk menjawab 

pertanyaan pelanggan 

3.85 

reliabel 

10 Warung ini sedikit melakukan kesalahan dalam memberikan 

pelayanan 

3.42 

reliabel 

 Jaminan 3.90 

 

nyaman 

11 Karyawan terampil dalam menangani pelanggan 3.73 nyaman 

12 Karyawan membuat pelanggan merasa aman selama 

bertransaksi 

3.95 

nyaman 

13 Karyawan membuat pelanggan merasa percaya selama 

bertransaksi 

3.89 

nyaman 

14 Karyawan secara konsisten melayani pelanggan dengan sopan 

dan santun 

4.01 

Sangat 

nyaman 

15 Karyawan memberikan informasi secara jelas 3.90 nyaman 

16 Karyawan memberikan informasi yang mudah dipahami 3.92 nyaman 

17 Keamanan pelanggan pada saat makan di Warung ini baik  3.92 nyaman 

 Ketanggapan         3.67 

 

Tanggap 

 

18 Karyawan bersedia membantu menyelesaikan kesulitan 

pelanggan 

3.74 

tanggap 

19 Karyawan dapat mengatakan dengan pasti kapan pelayanan 

yang dibutuhkan dapat terlaksana 

3.67 

tanggap 
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20 Karyawan mampu melayani pelanggan dengan cepat 3.72 tanggap 

21 Karyawan memberikan pelayanan dengan tepat 3.78 tanggap 

22 Karyawan tidak pernah terlalu sibuk untuk merespons 3.42 tanggap 

 Empati         3.85 

 

empati 

23 Karyawan dapat menciptakan komunikasi yang baik kepada 

pelanggan 

3.83 

empati 

24 Karyawan memberikan perhatian baik secara personal kepada 

pelanggan 

3.73 

empati 

25 Karyawan dapat merespon dengan baik apa yang menjadi 

keluhan pelanggan 

3.70 

empati 

26 Karyawan mengutamakan kepentingan pelanggan 3.95 empati 

27 Jam pelayanan warung ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

4.06 

Sangat 

empati 

 Variabel ke 2 Kualitas Produk 3.61 

 

berkualitas 

29 Menu makanan yang dijual di Warung inibervariasi 

4.02 

Sangat 

berkualitas 

30 Warung ini menawarkan porsi yang cukup banyak dari pada 

tempat makan lainnya. 

3.26 

Cukup 

berkualitas 

31 Makanan yang disajikan Warung ini baru 3.62 berkualitas 

32 Makanan disajikan dengan cepat 3.50 berkualitas 
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33 Jika menu tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, karyawan 

mau menggantinya 

3.56 

berkualitas 

34 Warung ini memiliki tatanan sajian yang menarik 3.80 berkualitas 

35 Warung ini memiliki kualitas rasa yang enak 3.54 berkualitas 

 Variabel ke 3 Harga 3.82 

 

terjangkau 

36 Informasi tentang harga di Warung ini cukup lengkap 3.98 terjangkau 

37 Informasi tentang harga di Warung ini mudah dipahami 

4.07 

Sangat 

terjangkau 

38 Saya mendapatkan rasio harga-kualitas yang baik 3.50 terjangkau 

39 Saya tahu apa yang saya bayar dan apa yang akan  saya 

dapatkan 

3.76 

terjangkau 

40 Warung ini tidak memanfaatkan pembeli dalam memberikan 

harga 

3.77 

Terjangkau 

 Variabel ke 4 Kepuasan Pelanggan  3.62 

 

Puas  

41 Saya merasa melakukan hal yang benar ketika  makan di 

Warung Upnormal Gejayan 

3.64 

Puas 

42 Makan di Warung ini memberikan pengalaman yang 

memuaskan 

3.62 

Puas 

43 Saya puas dengan pekerjaan karyawan yang baik untuk 

melayani pelanggan  

3.67 

Puas 

44 Saya puas dengan kualitas pelayanan di Warung ini 3.80 Puas 
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45 Saya puas dengan menu makanan diWarung ini 3.59 Puas 

46 Saya puas dengan harga diWarung ini 3.40 Puas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

 

Berdasarkan hasil yang dikumpulkan dapat dijelaskan sesuai dengan masing-masing 

variabel deskriptif pada tabel 4.10. Penilaian rata-rata pada variabel kualitas pelayanan pada 

indikator berwujud. Penilaian tertinggi pada indikator berwujud dengan kriteria “menarik” sebesar 

4.10 dengan penilaian indikator sangat menarik dengan pertanyaan terhadap responden yaitu 

warung ini bersih dan rapi. Sedangkan penilaian terendah sebesar adalah pertanyaan area parkir 

luas sebesar 3.29 dengan kriteria indikator cukup menarik. Berdasarkan penilaian indikator 

berwujud berarti responden memberikan informasi mengenai kondisi warung upnormal yang 

sesuai dengan kualitas pelayanan pada fasilitas yang berwujud. 

Penilaian indikator ketanggapan pada variabel kualitas pelayanan adalah . Penilaian 

tertinggi pada indikator ketanggapan dengan kriteria “Reliabel” sebesar 3.85 dengan pertanyaan 

terhadap responden yaitu karyawan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan 

pelanggan. Sedangkan penilaian terendah sebesar adalah pertanyaan warung ini sedikit melakukan 

kesalahan dalam memberikan pelayanan sebesar 3.42 dengan kriteria indikator reliabel. 

Berdasarkan penilaian indikator reliabilitas berarti responden memberikan informasi mengenai 

pemahaman kariyawan mengenai warung upnormal yang sesuai dengan kualitas pelayanan pada 

pelayanan pelanggan warunk upnormal. 

Penilaian indikator reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan adalah . Penilaian tertinggi 

pada indikator jaminan  dengan kriteria “Sangat nyaman” prentase sebesar 4.01 dengan pertanyaan 

terhadap responden yaitu Karyawan secara konsisten melayani pelanggan dengan sopan dan 
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santun.  Sedangkan penilaian terendah presentase sebesar 3.73 dengan pertanyaan adalah 

Karyawan terampil dalam menangani pelanggan dengan kriteria indikator “nyaman”. Berdasarkan 

penilaian indikator jaminan berarti responden memberikan informasi mengenai kenyamanan pada 

kariyawan dalam memberikan pelayanan tehadap pelanggan warunk upnormal. 

Penilaian indikator ketanggapan pada variabel kualitas pelayanan adalah . Penilaian 

tertinggi pada indikator ketanggapan dengan kriteria “tanggap” prentase sebesar 3.78 dengan 

pertanyaan terhadap responden yaitu Karyawan memberikan pelayanan dengan tepat.  Sedangkan 

penilaian terendah presentase sebesar 3.42 dengan pertanyaan adalah Karyawan tidak pernah 

terlalu sibuk untuk merespons dengan kriteria indikator “tanggap”. Berdasarkan penilaian 

indikator ketanggapan berarti responden memberikan informasi mengenai kecekatan atau 

ketepatan dan waktu memberikan pelayanan tehadap pelanggan dengan kualitas pelayanan pada 

pelayanan pelanggan warunk upnormal. 

Penilaian indikator ketanggapan pada variabel kualitas pelayanan adalah . Penilaian 

tertinggi pada indikator Empati dengan kriteria “Sangat Empati” prentase sebesar 4.06 dengan 

pertanyaan terhadap responden yaitu jam pelayanan warung ini sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan.  Sedangkan penilaian terendah presentase sebesar 3.70 dengan pertanyaan adalah 

Karyawan dapat merespon dengan baik apa yang menjadi keluhan pelanggan dengan kriteria 

indikator “empati”. Berdasarkan penilaian indikator reliabilitas berarti responden memberikan 

informasi mengenai kecekatan atau ketepatan dan waktu memberikan pelayanan tehadap 

pelanggan dengan kualitas pelayanan pada pelayanan pelanggan warunk upnormal. 

Selanjutnya pada penilaian berdasarkan jawaban responden pada variabel kualitas produk 

penilaian tertinggi dengan kriteria indikator “sangat berkualitas” presentase sebesar 4.02 dengan 

pertanyaan terhadap responden yaitu Menu makanan yang dijual di Warung inibervariasi. 
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Sedangkan penilaian terendah presentase sebesar 3.26 dengan pertanyaan adalah Warung ini 

menawarkan porsi yang cukup banyak dari pada tempat makan lainnya dengan kriteria indikator 

“cukup berkualitas”. Berdasarkan penilaian pada variabel kualitas produk berarti responden 

memberikan informasi mengenai variasi menu dan produk yang ditawarkan tehadap responden 

warunk upnormal. 

Penilaian tertinggi pada variabel ketiga atau variabel bebas terakhir yaitu mengenai harga 

dengan indikator penilaian “Sangat terjangkau” presentase sebesar 4.10 dengan pertanyaan 

terhadap responden yaitu Informasi tentang harga di Warung ini mudah dipahami. Sedangkan 

penilaian terendah presentase sebesar 3.50 dengan pertanyaan adalah Saya mendapatkan rasio 

harga-kualitas yang baik dengan kriteria indikator “terjangkau”. Berdasarkan penilaian pada 

variabel harga berarti responden memberikan informasi mengenai harga produk yang ditawarkan 

sesuai dengan produk yang ditawarkan serta kemudahan dalam memehami harga pada menu 

makanan di warunk upnormal. 

Kepuasan merupakan variabel penentu mengenai responden yang menikmati atau 

berkunjung ke warunk upnormal. Penialaian tertinggi pada variabel kepuasan dengan kriteria 

indikator “puas” presentase sebesar 3.80 dengan pertanyaan terhadap responden yaitu Saya puas 

dengan kualitas pelayanan di Warung ini. Sedangkan penilaian terendah presentase sebesar 3.40 

dengan pertanyaan adalah saya puas dengan harga di Warung ini dengan kriteria indikator “puas”. 

Berdasarkan penilaian pada variabel kepuasan berarti responden memberikan informasi mengenai 

kualitas pelayanan yang memuasakan namun dengan presentasi yang cukup tinggi sedangkan nilai 

terendah responden memberikan informasi yang cukup rendah dengan alasan kepuasan mengenai 

harga di warunk upnormal. 
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4.2 Gambaran Umum Perusahaan  

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, 

dan Harga Terhadap Kepuasan Pada “Warung Upnormal” di Gejayan, Yogyakarta di lakukan di 

Warung Upnormal cabang Gejayan yang terletak di Jl. Affandi No.26, Soropadan, Condongcatur, 

Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Warung Upnormal ini berawal dari Bandung pada tahun 2014 dan hebat nya saat ini sudah 

muncul di 10 kota di Indonesia baik dalam bentuk franchise maupun cabang utama seperti yang 

dibuka pada tanggal 29 Juli 2016 di Yogyakarta . Berlokasi di daerah yang dekat dengan tempat 

tinggal mahasiswa kampus kampus utama Yogyakarta. 

 

GAMBAR 4. 1 LOGO WARUNK UPNORMAL 

 (Sumber: Data Hasil Observasi Lapangan, 2019) 

Slogan restoran ini adalah  “Warung Upnormal, Pelopor Indomie  Kekinian!”. Sedangkan visi dan 

misinya adalah sebagai berikut : 

1. Visi Warung Upnormal Dharmahusada adalah menjadi  restoran yang inovatif serta unik 

dengan mengambil konsep warung namun bangunan sesungguhnya adalah restoran. 
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2. Misinya adalah menetapkan pelayanan konsisten (senyum dan sopan) serta terus 

menginovasi makanan dan minuman inovatif sesuai visinya dan juga tetap menetapkan 

harga ekonomis seperti konsep warung.   

Gedung nya sendiri terdiri dari 3 lantai dimana lantai satu dan dua adalah ruang makan dengan 

fasilitas pendingin udara dan sebagian di lantai dua juga tersedia smoking area di balkon nya. 

Lantai dua juga disediakan untuk reserved satu lantai serta disediakan pula LCD proyektor berikut 

layar nya yang dapat dipergunakan sebagai media presentasi. Sedangkan lantai 3 sendiri 

diperuntukan sebagai private room dengan daya tampung yang cukup besar. 

Warung Upnormal dikenal sebagai pelopor menu-menu Indomie yang uptodate dalam 

arti penyajian Indomie nya berbeda dengan yang tampak pada umumnya apalagi bumbu yang 

dipergunakan tidak hanya menggunakan bumbu reguler yang ada dalam kemasan tetapi juga 

dengan menambahkan beberapa secret ingredient yang memberikan rasa unik untuk setiap menu 

Indomie yang tersaji. Warung Upnormal memberikan kesan yang berbeda dalam menyantap 

indomie. Mie instan yang biasanya mungkin hanya ditemukan di warung warung burjo (warung 

makan yang jualan nya bubur kacang hijau dan indomie rebus/goreng di Jogja) dengan penampilan 

tempat seadanya dan plating yang itu itu saja bisa ditampilkan lebih mewah di Warung Upnormal. 

Menu Indomie disajikan dengan lebih dari 20 macam varian, lebih dari 10 macam topping 

dan dengan harga yang sangat sangat murah untuk sekelas tempat makan yang didesain berbentuk 

cafe. Bahkan untuk Indomie goreng polos pun hanya dibandrol dengan harga Rp 6.500,- atau sama 

persis dengan harga di warung burjo. 
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4.3 Hasil Uji Instrumen 

Uji kualitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah berbagai item pernyataan atau 

indikator yang digunakan tersebut valid atau tidak serta reliabel atau tidak. Hal ini penting karena 

salah satu syarat bahwa sebuah data dapat dilakukan uji hipotesis adalah harus valid dan reliabel. 

Dibawah ini disajikan hasil uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas. 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu alat pengukur itu bisa mengukur apa 

yang ingin diukur. Guna melihat valid atau tidaknya sebuah data maka kolom yang dilihat adalah 

kolom Corrected Item-Total Correlation. Dikatakan valid jika rhitung > 0,05.  Untuk melihat 

tingkat validitas semua item nyataan kuesioner yang penulis susun, dapat dilihat pada tabel-tabel 

di bawah ini.  

  Tabel 4.11  Hasil Uji Validitas Masing-masing Variabel 

Variabel Indikator r hitung r tabel Ketarangan 

N=50 N=150 N=50 N=150  

Kualitas Pelayanan B1 0.450 0.389 0.279 0.159  Valid 

 B2 0.519 0.399 0.279 0.159  Valid 

 B3 0.464 0.362 0.279 0.159  Valid 

 B4 0.636 0.461 0.279 0.159 Valid 

 B5 0.323 0.252 0.279 0.159  Valid 

 R1 0.536 0.332 0.279 0.159  Valid 

 R2 0.711 0.478 0.279 0.159  Valid 

 R3 0.305 0.372 0.279 0.159 Valid 
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 R4 0.528 0.549 0.279 0.159  Valid 

 R5 0.342 0.275 0.279 0.159  Valid 

 J1 0.685 0.611 0.279 0.159  Valid 

 J2 0.578 0.572 0.279 0.159 Valid 

 J3 0.761 0.724 0.279 0.159  Valid 

 J4 0.680 0.723 0.279 0.159  Valid 

 J5 0.636 0.672 0.279 0.159  Valid 

 K1 0.737 0.674 0.279 0.159 Valid 

 K2 0.679 0.511 0.279 0.159  Valid 

 K3 0.736 0.724 0.279 0.159  Valid 

 K4 0.713 0.634 0.279 0.159  Valid 

 K5 0.641 0.622 0.279 0.159 Valid 

 E1 0.694 0.696 0.279 0.159  Valid 

 E2 0.599 0.680 0.279 0.159  Valid 

 E3 0.704 0.686 0.279 0.159  Valid 

 E4 0.512 0.576 0.279 0.159 Valid 

 E5 0.664 0.642 0.279 0.159  Valid 

Kualitas Produk KP1 
0.530 0.427 0.279 0.159  Valid 

 KP2 
0.522 0.505 0.279 0.159  Valid 

 KP3 
0.786 0.765 0.279 0.159 Valid 

 KP4 
0.681 0.646 0.279 0.159  Valid 

 KP5 
0.505 0.525 0.279 0.159  Valid 

 KP6 
0.430 0.503 0.279 0.159  Valid 
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 KP7 
0.693 0.738 0.279 0.159 Valid 

Harga H1 
0.713 0.544 0.279 0.159  Valid 

 H2 
0.679 0.662 0.279 0.159  Valid 

 H3 
0.580 0.575 0.279 0.159  Valid 

 H4 
0.712 0.711 0.279 0.159 Valid 

 H5 
0.712 0.654 0.279 0.159  Valid 

Kepuasan Konsumen K1 
0.444 0.604 0.279 0.159  Valid 

 K2 
0.792 0.827 0.279 0.159  Valid 

 K3 
0.617 0.587 0.279 0.159 Valid 

 K4 
0.691 0.625 0.279 0.159  Valid 

 K5 
0.728 0.772 0.279 0.159  Valid 

 K6 
0.639 0.654 0.279 0.159  Valid 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui nilai r hitung seluruh indikator lebih besar dari r tabel. 

Artinya semua variabel Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga, dan Kepuasan Konsumen 

dapat dinyatakan valid. 

 

4.3.2 Hasil Uji Reabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur reliable atau handal tidaknya kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009). Nilai 

reabilitas variabel ditunjukkan oleh koefisien Cronbach Alpha, Menurut Ghozali (2009) koefisien 
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dinyatan reliabel jika koefisien Cronbach Alpha > 0.60. suatu 68nstrument dikatan reliabel 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika α hitung > 0.60 maka variabel  tersebut dapat dikatakan reliabel 

b. Jika α hitung < 0.60 maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak reliabel. 

Di bawah ini penulis sajikan daftar Cronbach Alpha untuk semua variabel penelitian yang ada baik 

variabel bebas maupun variabel terikatnya atas dasar perhitungan dengan menggunakan SPSS. 

Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel  

Variabel Cronbach Alpha Batas 

Minimum 

Ketarangan 

N=50 N=150 

Kualitas Pelayanan 0,932 0,922 0,6 Reliabel 

Kualitas Produk 0,836 0,833 0,6 Reliabel 

Harga 0,859 0,841 0,6 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 0,856 0,868 0,6 Reliabel 

         Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah)  

 

 Berdasarkan tabel uji reliabilitas seperti pada table 4.12  dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien Cronbach Alpha pada variabel Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga dan 

Kepuasan Pelanggan nilainya lebih besar dari 0,6 dengan mengacu pada pendapat Ghozali (2009). 

Maka semua pertanyaan yang ada dalam pertanyaan setiap variabel penelitian adalah reliabel. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisi yang menjelaskan ketertarikan data penelitian 

dalam bentuk kalimat. Analisis deskripftif bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi 

data yang lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas, dalam penelitan 

ini data analisis didasarkan oleh hasil jawaban yang diperoleh oleh responden, sehingga dalam 

penelitian ini analisis deskriptif meliputi hasil dari jawaban responden dari kuesioner. Analisis 

deskriptif dapat dilihat melalui gambaran berupa rata-rata (mean), standart deviasi, varian , 

maximum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skwenees (Ghozali,2013). 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Deskriptif 

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

Berdasarkan tabel 4.9 Untuk hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS dengan 4 variabel 

yaitu variabel dependen 3 dan variabel independen 1. Hasil analisis variabel Kualitas Pelayanan 

yaitu nilai rata-rata (mean) sebesar 102,4200, standart deviasi sebesar 11,65170, varian sebesar 

135,762, maximum sebesar 130,00, minimum sebesar 74,00, sum sebesar 15363,00, range sebesar 

56,00, kurtosis sebesar-0,567, dan skwenees sebesar -0,037. Untuk variabel Kualitas Produk yaitu 

nilai rata-rata (mean) sebesar 25,3200, standart deviasi sebesar 4, 31218, varian sebesar 18,595, 
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maximum sebesar 34.00, minimum sebesar 14,00, sum sebesar 3798,00, range sebesar 20,00, 

kurtosis sebesar-0,011, dan skwenees sebesar -0,269. Variabel Harga yaitu nilai rata-rata (mean) 

sebesar 19.1000, standart deviasi sebesar 2,95094, varian sebesar 8.708, maximum sebesar 25.00, 

minimum sebesar 13.00, sum sebesar 2865.00, range sebesar 12.00, kurtosis sebesar-0,558, dan 

skwenees sebesar 0,023. Dan hasil analisis variabel ke 4 yaitu variabel independen kepuasan 

pelanggan adalah nilai rata-rata (mean) sebesar 21.7333, standart deviasi sebesar 4, 31218, varian 

sebesar 18,595, maximum sebesar 30.00, minimum sebesar 12,00, sum sebesar 3260,00, range 

sebesar 18,00, kurtosis sebesar 0,086, dan skwenees sebesar -0, 521. 

4.4.2 Hasil Analisis Kuantitatif 

Analisis Kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan angka. Dalam penelitian ini 

alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda dengan maksud untuk 

mengetahui pengaruh dari variable independen (X) terhadap variable dependen (Y). 

4.4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Setelah melakukan uji kualitas data dan semua data yang dihasilkan layak untuk digunakan 

dalam uji selanjutnya maka yang perlu dilakukan adalah uji asumsi klasik. Uji ini wajib dilakukan 

sebelum seseorang melakukan analisis regresi linier berganda. Adapun uji klasik yang dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi: (1) uji normalitas, (2) uji multikolinieritas dan (3) uji 

heteroskedastisitas. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa 

uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. 
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Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Uji ini dapat dilakukan dengan pendekatan histogram, pendekatan grafik maupun 

pendekatan Kolmogorv-Smirnov. Dengan menggunakan analisis Kolmogorov Smirnov, 

data residual dikatakan berdistribusi normal bila nilai Asymp Sig (2-tailed) > taraf nyata 

(α = 5%). 

Adapun prosedur pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis operasional: 

Ho : data residual berdistribusi normal 

Ha : data residual tidak berdistribusi normal 

2. Menetapkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Ho  : diterima jika tingkat signifikansi ≥ 0,05 

Ho  : ditolak jika tingkat signifikansi < 0,05 

3. Penghitungan taraf signifikansi menggunakan program SPSS 

4. Menarik kesimpulan sesuai dengan butir 2 dan 3 

Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan histogram, hasilnya 

seperti terlihat pada tabel 4.  
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Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 150 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.63161620 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .060 

Negative -.036 

Kolmogorov-Smirnov Z .740 

Asymp. Sig. (2-tailed) .644 

a. Test distribution is Normal.  

       Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

 Berdasarkan tabel 4.20 hasil perhitungan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) Sebesar 0.644 > 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi 

normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadikorelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolieritas di dalam model regresi digunakan matrik korelasi variable 

-variabel bebas, dan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan 
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menggunakan IBM SPSS 22. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonieritas didalam 

model regresi adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis operasional 

Ho :  Tidak  ada  pengaruh  multikolinearitas  terhadap  model regresi 

Ha : Ada pengaruh multikolinearitas terhadap model regresi 

2. Menetapkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Ho diterima jika VIF < 10 dan toleransi > 0,1 

Ho ditolak jika VIF ≥ 10 dan toleransi ≤ 0,1 

3. Menghitung nilai VIF dan toleransi 

4. Perhitungan    nilai    VIF    dan    toleransi    dilakukan    dengan menggunakan 

program SPSS 

5. Menarik kesimpulan sesuai dengan butir 2 dan 3 

Di bawah ini disampaikan hasil uji multikolinieritas dengan melihat Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) nya.  
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Tabel 4.15 Hasil Uji Multikolinieritas (Tolerance & VIF) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.376 2.728  3.070 .003   

X1_Kualitas_Pelayanan .047 .035 .136 1.344 .181 .553 1.808 

X2_Kualitas_Produk .215 .095 .232 2.276 .024 .542 1.844 

X3_Harga .164 .128 .121 1.275 .204 .629 1.590 

a. Dependent Variable: Y_Kepuasan       

 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.21 menunjukkan bahwa semua nilai tolerance variabel independen 

yang ada diatas 0,1 serta nilai VIF variabel independennya semua dibawah 10 yang berarti Ho 

diterima Tidak  ada  pengaruh  multikolinearitas  terhadap  model regresi. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam model   regresi   terjadi 

ketidaksamaan   varians   dari   residual   satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas  dan  

jika  berbeda  disebut  Heteroskedastisitas.  Uji heterokedastisitas   pada   penelitian   ini   

menggunakan   pendekatan grafik  melalui  uji  glejser    menggunakan  tingkat  signifikan  5%. 

Prosedur pengujian nya adalah sebagai berikut: 
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4. Menentukan hipotesis operasional: 

Ho :   Tidak   ada   pengaruh   heteroskedatisitas   pada   model regresi berganda 

Ha :  Ada  pengaruh  heteroskedatisitas  pada  model  regresi berganda 

5. Menetapkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis: 

Ho :  diterima  jika  residual  pada  gambar  scatterplot  terlihat menyebar secara 

acak. 

Ho :   ditolak   jika   residual   pada   gambar   scatterplot   tidak terlihat menyebar 

secara acak 

6. Membuat gambar scatterplot dilakukan  dengan  menggunakan program SPSS. 

7. Menarik kesimpulan sesuai dengan butir 2 dan 3 

Di bawah ini penulis sampaikan hasil uji heteroskedastisitas  menggunakan pendekatan 

grafik. 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. 2 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS DENGAN PENDEKATAN GRAFIK 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 
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Grafik Scatterplot di atas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk sebuah pola tetapi tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. 

Berarti Ho diterima yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model 

regresi layak digunakan untuk memprediksi kepuasan pelanggan berdasarkan masukan variabel 

independennya. data dengan variabel independent Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga 

dinyatakan layak untuk lanjut kepengujian hipotesis. 

4.4.2.2 Uji Regresi Linear Berganda 

Untuk menguji beberapa variabel dependen digunakan metode analisis regresi berganda 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Analisis linear berganda adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu variabel independen (bebas) dengan tujuan untuk 

mengestimasi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui (Ghozali, 2013). Penelitian ini memiliki 3 variabel independen kualitas 

layanan, kualitas produk, dan harga) dan satu variabel dependen (kepuasan konsumen). Maka, 

analisis yang digunakan adalah dengan regresi berganda. Analisis yang dilakukan terhadap data 

yang diperoleh dari hasil jawaban isian kuesioner diolah menggunakan program SPSS, dengan 

teknik analisis multivariat dengan model regresi berganda : 

Y = 𝑏1 𝑥1+ 𝑏2 𝑥2+ 𝑏3 𝑥3 + e 

Dimana : 

Y= Kepuasan Konsumen 

𝑏1 = Koefisien regresi variabel X1 (kualitas layanan)  

𝑏2 = Koefisien regresi variabel X2 (kualitas produk)  

𝑏3 = Koefisien regresi variabel X3 (harga)  

𝑥1 = kualitas layanan 
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𝑥2=kualitas produk 

𝑥3= harga 

e= error/ variabel pengganggu 

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 Y  =   0,136X1 + 0,232X2 + 0,121X3+ e 

 

Yang berarti bahwa:  

a. Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan diperoleh nilai sebesar 0,136 yang berarti 

jika variabel Kualitas pelayanan mengalami kenaikan satu satuan sementara variabel 

Kualitas Produk dan harga diasumsikan tetap maka Kepuasan Pelanggan Warunk 

Upnormal Gejayan di Yogyakarta juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,136. Hal ini 

dapat diartikan bahwa semakin baik pelayanan warunk up normal maka semakin tinggi 

kepuasan konsumen. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 8.376 2.728  3.070 .003   

X1_Kualitas_Pelayanan .047 .035 .136 1.344 .181 .553 1.808 

X2_Kualitas_Produk .215 .095 .232 2.276 .024 .542 1.844 

X3_Harga .164 .128 .121 1.275 .204 .629 1.590 

a. Dependent Variable: Y_Kepuasan       
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b. Koefisien regresi variabel Kualitas Produk diperoleh nilai sebesar 0,232  yang berarti jika 

variabel Kualitas Produk mengalami kenaikan satu satuan sementara variabel Kualitas 

pelayanan dan harga diasumsikan tetap maka Kepuasan Pelanggan  Warunk up normal 

Gejayan di Yogyakarta juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,232. Hal ini dapat 

diartikan bahwa semakin  baik kualitas produk Warunk Upnormal maka semakin tinggi 

kepuasan konsumen. 

c. Koefisien regresi variabel  Harga diperoleh nilai sebesar 0,121 yang berarti jika variabel 

kualitas Harga mengalami kenaikan satu satuan sementara variabel kualitas pelayanan dan 

kualitas Produk diasumsikan tetap maka kebijakan Kepuasan Pelanggan Warunk 

Upnormal Gejayan di Yogyakarta juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,121. Hal ini 

dapat diartikan bahwa semakin terjangkau harga makanan di Warunk Up Normal Gejayan 

maka semakin tinggi kepuasan konsumen. 

4.4.3 Uji Hipotesis 

4.4.3.1 Uji T ( Parsial ) 

Uji-t digunakan untuk mrmbuktikan pengaruh antara variabel kualitas pelayanan, kualitas 

produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen Warunk Upnormal Gejayan, Yogyakarta secara 

parsial, dengan membandingkan Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program 

statistik komputer SPSS for Windows  

 Guna menentukan Ho maupun Ha yang ditolak atau diterima maka nilai thitung  di atas 

dapat dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikasi 5% (= 0,05). Dengan 

membandingkan antara sig t dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil uji t sendiri dapat dilihat ditabel 

4.16 dan akan dijelaskan dibawah ini 
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a. Pengujian hubungan variabel Kualitas Pelayanan (X1) dengan Kepuasan Konsumen 

Warunk Upnormal Gejayan Yogyakarta (Y) 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.16 diperoleh signifikansi 

variabel kualitas pelayanan sebesar 0,181 yang berarti bahwa 0,181 > 0,005 sehingga tidak 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Upnormal Gejayan. 

b. Pengujian hubungan variabel Kualitas Produk (X2) dengan Kepuasan Konsumen 

Warunk Upnormal Gejayan Yogyakarta (Y) 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.16 diperoleh signifikansi 

variabel kualitas produk sebesar 0,024 yang berarti bahwa 0,024 < 0,005 sehingga 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas produk ada pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Upnormal Gejayan.  

c. Pengujian hubungan variabel Harga (X3) dengan Kepuasan Konsumen Warunk 

Upnormal Gejayan Yogyakarta (Y) 

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.16 diperoleh signifikansi 

variabel harga sebesar 0,204 yang berarti bahwa 0,204 > 0,005 sehingga tidak signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga tidak ada pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Warung Upnormal Gejayan . 

 

4.4.3.2 Uji F (Simultan) 

Uji F atau dikenal dengan Uji Simultan bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

semua variabel bebas (independent) dalam hal ini kualitas  pelayanan, kualitas produk dan harga 
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secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (dependent). Adapun hasil Uji F dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel Anova di bawah ini. 

Tabel 4.17 Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 418.227 3 139.409 10.358 .000a 

Residual 1965.107 146 13.460   

Total 2383.333 149    

a. Predictors: (Constant), X3_Harga, X1_Kualitas_Pelayanan, X2_Kualitas_Produk 

b. Dependent Variable: Y_Kepuasan    

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 (Data diolah) 

 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diolah dengan menggunakan SPSS 

adalah sebesar 0,000. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa nilai signifikasi 0.000 < 0.05. 

Ini berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari kualitas pelayanan, kualitas produk dan 

harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Warunk Upnormal Gejayan, 

Yogyakarta. Artinya Ha diterima yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
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4.4.3.3 Koefisien Determinasi Berganda (𝑹𝟐) 

Tabel 4.18 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Berganda (𝑹𝟐) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .419a .175 .159 3.66874 1.894 

a. Predictors: (Constant), X3_Harga, X1_Kualitas_Pelayanan, X2_Kualitas_Produk 

b. Dependent Variable: Y_Kepuasan 

 

Berdasarkan tabel 4.18 diatas antara variabel Kualitas Pelayanan (X1), Kualitas 

Produk(X2), dan Harga (X3) dengan variabel (Y) Kepuasan Konsumen didapat sebesar 0,175 

sedangkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 17,5%, sedang 

yang 82,5% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti). 

Untuk itu perlu pengembangan penelitian lebih lanjut, terkait dengan topik ini. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil analisis regresi mengenai variabel kualitas pelayanan, menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan tidak ada pengaruh signifikan terhadap Kepuasan. Hasil uji signifikansi 

dengan uji t berdasarkan tabel 4.23 diperoleh sig-t sebesar 0,181 > 0,05 yang berarti bahwa tidak 

ada pengaruh variabel kualitas pelayanan secara signifikan terhadap Kepuasan. Artinya, semakin 

turun kualitas pelayanan maka semakin menurun juga kepuasan konsumen, dengan demikian 

hipotesis pertama tidak terbukti. Hal ini tidak sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Bei, 

& Chiao (2001) yang berjudul “An Integrated Model For The Effects of Perceived Product, 

Perceived Service Quality, Perceived Price Fairness on Consumer Satisfaction and Loyalty” yang 

menyatakan bahwa kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan.  
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4.5.2 Pengaruh Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil analisis regresi mengenai variabel kualitas produk, menunjukkan bahwa 

kualitas produk ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan. Hasil uji signifikansi 

dengan uji t berdasarkan tabel 4.23 diperoleh sig-t sebesar 0,024 < 0,05 yang berarti bahwa ada 

pengaruh kualitas pelayanan secara signifikan terhadap Kepuasan. Artinya, semakin tinggi kualitas 

produk maka semakin meningkat juga kepuasan konsumen, dengan demikian hipotesis kedua 

terbukti. Hal ini sesuai dengan penelitian Irawan et al.,(2013) yang berjudul “Analisa Pengaruh 

Kualitas Produk Terhadap Loyalitas melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening pada 

Pelanggan Restoran Por Kee Surabaya” yang menyatakan bahwa Kualitas  Produk  berpengaruh  

terhadap  Kepuasan Pelanggan di restoran Por Kee Surabaya.  

4.5.3 Pengaruh Harga terhadap Kepuasan 

Berdasarkan hasil analisis regresi mengenai variabel harga, menunjukkan bahwa harga 

tidak ada pengaruh signifikan terhadap Kepuasan. Hasil uji signifikansi dengan uji t berdasarkan 

tabel 4.23 diperoleh sig-t sebesar 0,204 > 0,05 yang berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel 

harga secara signifikan terhadap Kepuasan, dengan demikian hipotesis ketiga tidak terbukti. 

Artinya, semakin turun harga maka semakin menurun juga kepuasan konsumen 

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Hassan et al., (2013) dalam jurnalnya yang 

berjudul “Measuring Customer Satisfaction And Loyalty Through Service Fairness, Service 

Quality And Price Fairness Perception: An Empirical Study Of Pakistan Mobile 

Telecommunication Sector” yang menyatakan bahwa adanya pengaruh harga terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

 


