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Penelitian ini terkait bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga 

terhadap kepuasan konsumen, dengan studi yang dilakukan pada Warunk Upnormal, Gejayan, 

Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sebanyak 150 responden diperoleh melalui kuesioner online 

Google Form. Sebagai variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan, kualitas 

produk, dan harga. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah kepauasan konsumen.  

Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 kategori. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Dan datanya diolah dengan Aplikasi SPSS for 

Windows.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, (2) kualitas produk memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen, (3) harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Karena hanya ada satu variabel yang signifikan, yaitu kualitas 

produk. Artinya bagi para responden, variabel tersebut dinilai dari segi produk yang di jual di 

Warung tersebut yang memiliki keunikan. Dimana banyak sekali menu menu yang bervariasi, dan 

tatanan sajian yang sangat menarik sehingga para responden sangat puas terhadap Warung 

Upnormal Gejayan Yogyakarta. 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Harga, Kepuasan Konsumen 

 

ABSTRACT 

This study is concerned with how to influence the service quality, product quality, and 

price on customer satisfaction, with studies conducted at Warunk Upnormal, Gejayan, Yogyakarta. 

This study took as many as 150 respondents obtained through the Google Form online 

questionnaire. As the independent variables in this study are service quality, product quality, and 

price. While the dependent variable in this study is consumer satisfaction. Data collection methods 

used using questionnaires with the measurement scale used is a Likert scale with 5 categories. The 

data analysis technique used in this study is a multiple linear regression test. And the data is 

processed with the SPSS Application  for Windows 
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The results showed that: (1) service quality does not have a significant effect on customer 

satisfaction, (2) product quality has a positive and significant influence on customer satisfaction, 

(3) prices do not have a significant effect on customer satisfaction. Because there is only one 

significant variable, namely product quality. This means that for the respondents, these variables 

are assessed in terms of the products sold at the Warung Upnormal which are unique. Where there 

are a lot of varied menus, and very good on food plating, the respondents were very satisfied with 

the Warung Upnormal Gejayan Yogyakarta. 

 

Keyword: quality service, quality product,  price, and customer satisfaction 

1. Pendahuluan 

Dibenak orang-orang, Kota Yogyakarta dikenal sebagai destinasi tempat wisata turis 

domestik dan mancanegara. Tetapi tak hanya itu. Banyak sekali calon-calon mahasiswa yang 

menjadikan kota Yogyakarta sebagai destinasi berkuliah disana karena banyak sekali perguruan 

tinggi disana. Kelembagaan Ristekdikti mencatat jumlah perguruan tinggi kopertis wilayah V atau 

Daerah Istimewa Yogyakarta total ada 106. Melihat total jumlah tadi, tentunya banyak sekali 

mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta dimana mereka sering menghabiskan waktu di 

tempat-tempat umum.  

Maka dari itu terciptalah sebuah peluang untuk membuka semacam tempat nongkrong 

atau cafe, melihat dari banyak nya mahasiswa yang ingin menghabiskan waktunya. Hal ini yang 

memicu banyak sekali bermunculan usaha-usaha café di Yogyakarta. Tentunya para pebisnis harus 

mampu bersaing dan berinovasi agar mampu bertahan dan menjadikan usahanya sering dikunjungi 

oleh konsumennya dan mereka merasa puas setelah mengunjunginya. 

Menurut Lupiyoadi (2013) untuk menjadi organisasi yang berfokus pada konsumen 

adalah pilihan strategis bagi industri dan dunia usaha agar mampu bertahan di tengah situasi 

lingkungan ekonomi, salah satu cara adalah dengan menciptakan kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction) melalui peningkatan kualitas pelayanan. 

Menurut Tjiptono (2004) Kualitas pelayanan adalah upaya’ pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. 

Lupiyoadi (2013) memberikan sepuluh elemen yang mempengaruhi kualitas layanan, dan 

meringkasnya menjadi lima dimensi pada tahun 1988, yaitu Berwujud (tangible), Reliabilitas 

(reliability), jaminan (assurance), Ketanggapan (responsiveness), dan empati (emphaty). Pada 

akhirnya, model lima dimensi ini disebut SERVQUAL. 

Kualitas produk menurut Irawan & Japarianto (2013) adalah sekumpulan  ciri-ciri 

karakteristik dari barang dan jasa yang  mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  

yang  merupakan   suatu   pengertian   dari   gabungan   daya   tahan, keandalan,    ketepatan,    

kemudahan    pemeliharaan    serta atribut-atribut  lainnya  dari  suatu  produk. 

Irawan & Japarianto (2013) menambahkan bahwa kualitas produk adalah suatu bentuk 

dengan nilai kepuasan yang kompleks. Kualitas produk yang ditawarkan akan mempengaruhi 

tingkat Kepuasan pelanggan (Sembiring, 2011).  Mengingat pentingnya kepuasan pelanggan bagi 
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sebuah perusahaan atau organisasi yang bergelut di bidang pelayanan termasuk usaha “Warunk 

Upnormal” Gejayan Yogyakarta untuk melanjutkan bisnisnya. Sehingga, bersumber pada latar 

belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Pada “Warunk Upnormal”  

di Gejayan, Yogyakarta. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Bei & Chiao (2001) dalam jurnalnya yang berjudul “An 

Integrated Model For The Effects of Perceived Product, Perceived Service Quality, Perceived 

Price Fairness on Consumer Satisfaction and Loyalty”. Sampel diambil dari 495 pelanggan di 15 

tempat dalam tiga perusahaan mobil besar yaitu: Mitsubishi, Nissan, dan Toyota. Metode analisis 

data yang digunakan adalah Confirmatory Factory Analysis dan Analisis Jalur melalui penggunaan 

model LISREL. Hasilnya menunjukkan bahwa (a) kualitas layanan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan, sementara (b) kualitas produk dan harga memiliki efek langsung dan 

tidak langsung melalui kepuasan pada loyalitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh 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”. 

Sampel diambil dari 220 orang sebagai pelanggan perusahaan telekomunikasi di Pakistan. Metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis faktor, korelasi dan regresi dengan menggunakan 

aplikasi SPSS 17. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan, kualitas layanan, dan persepsi 

harga valid dan teruji untuk mengukur kepuasan dan loyalitas. Hasilnya pelayanan mendapat 

proporsi yang lebih besar terhadap kepuasan dan diikuti oleh variabel lainnya yaitu persepsi harga 

dan kualitas layanan. 

LANDASAN TEORI 

Kepuasan Konsumen 

 Menurut Ghofirin (2015) menyatakan bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu 

produk dan harapan-harapannya. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Hal 

ini dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan yaitu dapat menurunkan jumlah pelanggan 

dan menyebabkan pelanggan tidak tertarik lagi menggunakan jasa perusahaan sehingga akan 

menurunkan laba perusahaan. 

Irawan dan Japarianto (2013) mengatakan meskipun  belum  ada  konsensus  mengenai  

cara  mengukur kepuasan pelanggan, sejumlah  studi  menunjukan bahwa ada tiga aspek penting 

yang perlu ditelaah dalam kerangka pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu:  

1. Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction) 
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2. Konfirmasi harapan (confirmation of expectations), yakni tingkat kesesuaian antara 

kinerja dengan ekspektasi 

3. Perbandingan dengan situasi ideal (comparison to ideal), yaitu kinerja produk 

dibandingkan dengan produk ideal menurut persepsi konsumen 

Irawan & Japarianto (2013)  menyatakan ada empat metode yang banyak digunakan dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu:  

1.Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan wajib memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan 

keluhan mereka. 

2.Ghost Shopping 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah 

dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan sebagai pelanggan 

potensial jasa perusahaan dan pesaing. Mereka diminta melaporkan berbagai temuan 

penting berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan 

dibandingkan para pesaing.  

3.Lost costumer analysis 

Perusahaan selayaknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau 

yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat 

mengambil kebijakan perbaikan/ penyempurnaan selanjutnya.  

4.Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan menggunakan metode 

survei, baik via pos, telepon, e-mail, maupun wawancara langsung. Melalui survei, 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan 

juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. 

Kualitas Pelayanan 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” (Ghofirin, 2015). 

Menurut Ghofirin (2015) pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 

yang di maksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen. 
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Utama (2003) mengatakan saat awal-awal, ketika Parasuraman, Zeihaml, dan Berry 

pertama kali merumuskannya, kualitas pelayanan SERVQUAL memiliki 10 komponen yaitu: 

Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Courtesy, Communication, Credibility, Security, 

Understanding, Tangibles. Tiga tahun kemudian, di tahun 1988, Parasuraman dan timnya 

memadatkan menjadi 5 dimensi yaitu Berwujud, Reliabilitas, Jaminan, Ketanggapan, dan Empati 

Berwujud 

Menurut Lupiyoadi (2013) berwujud yaitu kemampuan dari perusahaan dalam 

menunjukkan keberadaannya kepada pihak luar. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya (Lupiyoadi 2013). 

Jaminan 

 Menurut Lupiyoadi (2013) jaminan atau kepastian (assurance), yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. (Lupiyoadi 2013). 

Ketanggapan 

Ketanggapan (responsiveness), yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi 

yang jelas. Membiarkan pelanggan menunggu menciptakan persepsi (Lupiyoadi 2013). 

Empati 

Menurut Lupiyoadi (2013) empati memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

mereka. 

Kualitas Produk 

Menurut Irawan & Japarianto, (2013) Produk merupakan obyek yang berwujud (tangible), 

maupun yang tidak  berwujud (intangible) yang dapat dibeli orang. Sedangkan menurut Sembiring 

et al., (2014) produk yang ditawarkan perusahaan akan berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan 

mulai dari mendesain, mengadakan sistem produksi dan operasi, menciptakan program pemasaran, 

sistem distribusi, iklan dan mengarahkan tenaga penjual untuk menjual. 

Irawan & Japarianto (2013) menjelaskan  bahwa  dimensi  dari  kualitas  produk  ini 

meliputi 8 dimensi, yang terdiri dari :  
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1. Kinerja (performance) yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat 

didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. Performance sebuah 

produk merupakan pencerminan bagaimana sebuah produk itu disajikan atau 

ditampilkan kepada pelanggan.  

2. Keandalan (reliability) yaitu tingkat kendalan suatu produk atau konsistensi keandalan 

sebuah produk didalam proses operasionalnya dimata konsumen. reliability sebuah 

produk juga merupakan ukuran kemungkinan suatu produk tidak akan rusak atau gagal 

dalam suatu periode waktu tertentu.  

3. Keistimewaan Tambahan (features) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan 

dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut - atribut yang ada pada sebuah 

produk. Pada titik tertentu, performance dari setiap merek hampir sama  tetapi  justru  

perbedaannya  terletak  pada fiturnya.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications) yaitu sejauh mana 

karakteristik desain  dan  operasi  memenuhi standar -standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana semua unit yang diproduksi 

identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan.. 

5. Daya tahan (durability) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus 

digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang 

diharapkan dalam kondisi normal dan/atau berat. Definisi diatas bilamana diterapkan 

pada pengukuran sebuah makanan dan minuman sebuah restoran, maka pengertian 

durability diatas adalah tingkat usia sebuah makanan masih dapat dikonsumsi oleh 

konsumen.  

6. Service ability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta 

penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran 

kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. Disini artinya bilamana 

sebuah produk rusak atau gagal maka kesiapan perbaikan produk tersebut dapat 

dihandalkan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. 

7. Aesthethics yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan 

sebagai atribut - atribut yang melekat pada sebuah produk, sepertiwarna,  model atau 

desain, bentuk, rasa, aroma dan lain - lain.  

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu kualitas yang dirasakan. Bilamana 

diterapkan pada pengukuran kualitas makanan dan minuman maka perceived quality 

merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman. 
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Harga 

  

Harga dapat diartikan sebagai apa yang harus dikorbankan konsumen untuk mendapatkan 

produk atau jasa (Bei & Chiao, 2001). Lalu, Menurut Consuegra (2007) Harga merupakan faktor 

penentu penting dalam proses pembelian dan pasca pembelian, peran sentral harga adalah 

khususnya dikenal dengan baik sebagai variabel penting 

Menurut Ghofirin (2015) metode penetapan harga secara garis besar dapat dikelompokan 

menjadi empat, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, 

dan berbasis persaingan. 

1. Metode Penetapan Berbasis Permintaan: Metode ini lebih menekankan faktor - faktor 

yang dapat mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor - faktor 

seperti biaya, laba, dan persaingan. Permintaan konsumen sendiri didasarkan pada 

berbagai pertimbangan, 

2. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya Faktor: penentu utama dalam metode ini 

merupakan aspek penawaran atau biaya, bukan berupa aspek permintaan. Harga yang 

ditentukan didasarkan pada biaya produksi dan juga pemasaran yang ditambahkan 

dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya - biaya langsung, biaya 

overhead, dan laba.  

3. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba: metode ini berusaha untuk dapat 

menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini 

dilakukan dengan dasar target volume laba spesifik atau dapat dinyatakan dalam 

bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.  

4. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan: selain didasari dengan pertimbangan 

biaya, permintaan, atau laba harga juga dapat ditetapkan melalui dasar persaing 

Hubungan Antar Variabel 

Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

Penelitian yang dilakukan oleh Utama (2003) menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas 

layanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada RSU Cakra Husada 

Klaten, baik secara perseorangan atau kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Karkhi dan 

Panthi (2018) menyimpulkan bahwa kualitas layanan berhubungan positif dengan kepuasan 

pelanggan pada restoran khas Nepal di Finlandia 

H1 : Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

Hubungan Kualitas Produk dengan Kepuasan Konsumen 

Menurut Irawan dan Japarianto (2013) kualitas produk menjadi faktor penting yang 

berpengaruh dalam penciptaan kepuasan pelanggan. Kualitas produk adalah faktor penentu 
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kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Sama 

dengan kualitas pelayanan, kualitas produk pun menjadi faktor dalam mempengaruhi kepuasan 

pelanggan (Ghofirin, 2015). Kualitas produk yang ditawarkan akan mempengaruhi tingkat 

Kepuasan pelanggan (Sembiring, 2011). 

 H2 : Kualitas Produk mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen. 

Hubungan Harga dengan Kepuasan Konsumen 

 Konsumen akan puas apabila harga yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kualitas produk atau jasa, (Ghofirin, 2015). Tak hanya kualitas layanan tetapi juga harga yang 

wajar berkaitan positif terhadap kepuasan pelanggan (Hassan et al., (2013). Didukung oleh Matzler 

et al., (2005) harga secara langsung mempengaruhi kepuasan. 

  H3 : Harga mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan Konsumen. 

Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kerangka penelitian 

 

 

H1 

 

H2 

 

H3 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukan oleh Sugiyono (2007) 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

menggunakan convenience sampling, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan dilakukan di Yogyakarta. 

 

Variabel Penelitian  

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen yaitu kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga. Sedangkan untuk variabel 

independen adalah kepuasan konsumen. 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi 

 Menurut Sugiyono (2007: 61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah orang yang pernah makan pada Warunk Upnormal di wilayah 

Gejayan, Yogyakarta yang jumlahnya sangat banyak (tersebar dan sulit diketahui secara 

pasti). Oleh karena besarnya populasi maka dilakukan pengambilan sampel untuk 

penelitian ini. 

 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan 

untuk populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (Sugiyono, 2007: 62). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah convenience. Dalam  memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain 

kecuali berdasarkan kemudahan saja. Konsumen diambil sebagai sampel karena sedang 

berkunjung di Warunk Upnormal. 

Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap sebagian anggota dari populasi 

yang pernah makan di Warunk Upnormal pada wilayah Gejayan, Yogyakarta. Sampel 

dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 responden. 
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Jenis dan Sumber Data 

Data Primer 

Menurut Sugiyono (2007: 403) Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

dari kuesioner yang diisi oleh responden secara langsung kepada konsumen Warunk 

Upnormal Gejayan. 

Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner 

` Menurut Sugiyono (2007: 199) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya 

Metode Analisis Data 

Uji Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner 

(Ghozali, 2005). Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh pertanyaan dari 

kuesioner tersebut. 

 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur reliable atau handal tidaknya kuisioner 

yang merupakan indikator dari suatu variabel. Kuisioner dikatan reliable atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2013).  

Uji Hipotesis  

Uji T (Parsial) 

Uji-t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara 

individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. 

Uji ini dilaksanakan dengan membandingkan antara sig t dengan tingkat signifikansi 5%. 

 

Uji F (Simultan) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama mempengaruhi model regresi atau tidak. Proses pengujian dapat dilakukan dengan 

pendekatan analisis variansi.  
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 Analisis Regresi  

Dalam persamaan regrresi linear digunakan persamaan Y = 𝑏1 𝑥1+ 𝑏2 𝑥2+ 𝑏3 𝑥3 + 

e 

Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis 

regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas, dan uji multikolinieritas.  

Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan kurva normal bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai 

distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual 

mengikuti distribusi normal.  

 

 

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Hasil Uji Validitas  

Berikut ini merupakan hasil uji validitas instrumen variabel X dan variabel Y:  

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 
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 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 

 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 
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 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 

 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) 

 

Hasil Uji Reabilitas  

Pengujian reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban 

kuesioner, sehingga mampu menunjukkan keandalan sebuah alat ukur. Dalam pengujian 

ini dilakukan dengan Uji Cronbach’s Alpha. Nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, maka 

instrumen tersebut dapat dinyatakan reabel. 
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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)  

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

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.  

 

Berdasarkan tabel diatas hasil perhitungan menggunakan SPSS menunjukkan 

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

data terdistribusi normal. 
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 Uji Multikolinearitas 

Hasil Uji Multikolinearitas 

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 

      

 

Berdasarkan Tabel diatas 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. 

 Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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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. 

Uji Hipotesis 

Uji T (Parsial) 

Uji secara parsial untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat digunakan uji t. Dengan membandingkan p value (sig-t) dengan taraf signifikansi 

yang ditolerir 5%, digunakan untuk menyimpulkan menolak atau menerima hipotesis. 

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 

 

      

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 4.23 dan akan dijelaskan dibawah ini: 

a. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.23 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. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.23 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.  
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c. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.23 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. 

Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara serentak variabel kualitas 

pelayanan, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen pada Warunk 

Upnormal di Gejayan, Yogyakarta. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai sig 

Fhitung dengan tingkat signifikansi 5%. 

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 

 

   

Tabel diatas 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 

 Pembahasan 

a. 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 
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Consumer Satisfaction and Loyalty” yang menyatakan bahwa kualitas layanan 

mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui kepuasan.  

b. 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 diatas 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 dan Japarianto (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. 

c. 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 diatas 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. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Sesuai dengan uraian-uraian di atas serta hasil analisis dan interpretasi data yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:  

1. Uji hipotesis membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Upnormal Gejayan, 

Yogyakarta. 

2. Uji hipotesis membuktikan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Warung Upnormal Gejayan, 

Yogyakarta 

3. Uji hipotesis membuktikan bahwa harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen pada Warung Upnormal Gejayan, Yogyakarta. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa 

saran, sebagai berikut:  

a. Karyawan dan pihak Warung Upnormal Gejayan, Yogyakarta harus meningkatkan 

pelayanan yang maksimal bagi semua pelanggan. 

b. Bagi pihak manajemen Warung Upnormal Gejayan, Yogyakarta untuk selalu 

memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas produk atau lebih meningkatkan 

inovasi sehingga dapat berdampak pada kepuasan pelanggan di Warung Upnormal 

Gejayan, Yogyakarta.  

c. Warung Upnormal Gejayan, Yogyakarta harus memperhatikan harga yang disesuaikan 

dengan produk yang ditawarkan terhadap pelanggan yang dominannya mahasiswa/pelajar 

dengan tingkat pengeluarannya antara Rp1.000.001 – Rp3.000.000. 

d. Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan penelitian dengan variabel bebas lain, dan 

dilokasi kota yang lain juga. Sehingga disarankan dapat meneliti dengan menggunakan 

variabel-variabel lain di luar variabel dan selain dari daerah Gejayan, Yogyakarta yang 

telah diteliti agar memperoleh hasil yang lebih beraneka ragam serta memperkaya teori 

yang ada. 
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