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ABSTRACT 
 

 

 This research is related to how the Effect of Service Quality on Customer Satisfaction 
in Restaurant The House Of Raminten Yogyakarta, How to influence consumer satisfaction on 

Customer Loyalty in Restaurant The House Of Raminten Yogyakarta, Does Corporate Image 

can affect the interaction between customer satisfaction to Customer Loyalty at Restaurant The 
House Of Raminten Yogyakarta. The purpose of this study was to explain the extent of the 

influence of service quality on customer satisfaction in Restaurant The House Of Raminten 

Yogyakarta, to explain the extent to which influence consumer satisfaction influence on 

Customer Loyalty in Restaurant The House Of Raminten Yogyakarta, to explain the extent of 
Corporate Image can affect the interaction between the Customer Satisfaction Customer Loyalty 

in Restaurant The House of Raminten. Respondents in this study were 96 people. Data 

collection methods used are questionnaires and in analyzing the data using linear regression. 
 The results of this study indicate that there is a significant influence on the quality of 

service to customer satisfaction Restaurant The House of Raminten. Secondly there is a 

significant influence on customer satisfaction to customer loyalty in Restaurant The House of 
Raminten. Third There is interaction effect and significant influence of the corporate image of 

moderating consumer satisfaction with customer loyalty Restaurant The House of Raminten 

means higher corporate image the influence of customer satisfaction on customer loyalty is also 

higher. 
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ABSTRAK 
 

 

Penelitian ini terkait dengan bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap 
Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan The House Of Raminten Yogyakarta, Bagaimana 

pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan The House 

Of Raminten Yogyakarta, Apakah Corporate Image dapat mempengaruhi interaksi antara 
Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan The House Of 

Raminten Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjelaskan sejauh mana 

pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan The House Of 

Raminten Yogyakarta, Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh Kepuasan Konsumen 
berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan The House Of  Raminten 

Yogyakarta, Untuk menjelaskan sejauh mana Corporate Image dapat mempengaruhi interaksi 

antara Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan The House Of  
Raminten. Responden dalam penelitian ini adalah 96 orang. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah menggunakan kuisioner dan dalam menganalisis datanya menggunakan 

regresi linier. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

Kedua ada pengaruh signifikan dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta. Ketiga Ada pengaruh interaksi dan pengaruh yang 
signifikan dari corporate image yang memoderasi kepuasan konsumen dengan loyalitas 

pelanggan Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta artinya semakin tinggi corporate 

image maka pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan juga semakin tinggi. 
 

 

 

Kata Kunci:  Kualitas Pelayanan,Kepuasan Konsumen, Corporate image,  
Loyalitas Pelanggan. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bisnis kuliner adalah salah satu bisnis yang memiliki peluang besar dan hasil 

yang menjanjikan bagi pelaku usahanya. Bisnis kuliner adalah suatu bisnis yang 

bergerak dalam bidang makanan baik dalam hal pembuatan, penyajian hingga penjualan 

suatu produk tertentu kepada pelanggan. Seiring berjalannya waktu bisnis kulinerpun 

menjadi bervariasi, seperti kuliner internasional, kuliner daerah, hingga kuliner - kuliner 

unik hasil kreasi pelaku usaha itu sendiri. Maraknya bisnis kuliner yang dikembangkan 

di berbagai tempat memaksa para pelakunya untuk mampu bersaing agar dapat 

bertahan, baik dalam segi produk yang ditawarkan, strategi penjualan, hingga pelayanan 

yang diberikan kepada para pelanggan. Pelayanan yang baik kepada para pelanggan 

tersebut diyakini dapat menimbulkan kepuasan sehingga mempengaruhi loyalitas 

pelanggan.  

Pelanggan merupakan salah satu komponen penting yang dapat membuat suatu 

bisnis kuliner tetap berdiri bahkan berkembang. Keputusan pelanggan untuk membeli 

dan mengkonsumsi suatu produk kuliner tertentu turut berdampak pada kesuksesan 

suatu bisnis kuliner. Mengingat pentingnya pelanggan dalam suatu bisnis kuliner maka 

sang pelaku usaha akan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari 

pelanggannya dengan berbagai cara. Seperti melayani pelanggan dengan baik, 

menyajikan produk - produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan agar dapat 

membuat pelanggan merasa puas sehingga pelangganpun memiliki kemungkinan untuk 

datang kembali. 

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang penting untuk membuat suatu bisnis 

kuliner dapat berkembang dan sukses. Keputusan untuk membeli dan pembelian ulang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wantara (2015), 

bahwa Loyalitas adalah komitmen mendalam untuk membeli atau menggunakan 

kembali produk atau jasa secara konsisten di masa yang akan datang, sehingga 

mendorong adanya pembelian merek yang sama walaupun terdapat pengaruh - 

pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku 

berpindah ke produsen lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa loyalitas tidak hanya 

ditentukan oleh keputusan pelanggan semata namun juga usaha-usaha dari para pelaku 

bisnis yang dapat membuat pelanggan menjadi loyal.  

Dalam bidang pemasaran, peningkatan jumlah pelanggan yang terus-menerus itu 

merupakan kebanggaan sekaligus menjadi amanah dan tanggung jawab untuk terus 

memberikan yang terbaik bagi pelanggan, sehingga dituntut untuk selalu meningkatkan 

kualitas pelayanannya. Pada dasarnya kelangsungan operasional suatu perusahaan 

ditentukan oleh keberhasilan penjualan produknya. Semakin tinggi volume 

penjualannya maka semakin besar pula kekuatan suatu perusahaan untuk tetap bertahan 

dan bersaing di pasaran, dalam hal ini ada banyak hal yang harus dievaluasi oleh 

perusahaan. Perusahaan harus mengetahui seberapa besar minat konsumen pada 

produknya dan seberapa besar produk perusahaan dibandingkan oleh konsumen dengan 

produk lain dari pesaing, bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan agar kepuasan 

konsumen tercapai sehingga dapat berpengaruh terhadap loyalitas mereka, serta siapa 

saja pesaing perusahaan (Suprayogi, 2013). 

Peningkatan kualitas pelayanan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Menurut Suprayogi (2013) menyatakan bahwa faktor yang mendorong 

kepuasan diantaranya kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti langsung (tangible), 



 
 

kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

empati (empathy). Atribut-atribut tersebut dapat dijabarkan dengan dimodifikasi sesuai 

dengan jenis usaha dan industri yang diteliti untuk kemudian dijadikan kiteria - kriteria 

penilaian bagi pelanggan terhadap kinerja perusahaan. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan konsumen sebagai respon 

terhadap produk barang atau jasa yang telah dikonsumsi (Normasari dkk, 2013), secara 

umum kepuasan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau hasil 

yang diterima konsumen dengan harapan konsumen, layanan atau hasil yang diterima 

itu paling tidak harus sama dengan harapan konsumen, atau bahkan melebihinya. 

Dengan demikian variabel utama yang menentukan kepuasan konsumen adalah 

expectations (apa yang diharapkan) dan perceived performance (pelayanan yang 

diterima).  

Citra perusahaan terbentuk dari asosiasi antara perusahaan dengan sekumpulan 

atribut positif maupun negatif (Susanto, 2009). Namun citra perusahaan dengan sengaja 

perlu diciptakan agar bernilai positif, hal positif tentunya dapat meningkatkan citra 

suatu perusahaan melalui keberhasilan perusahaan. Hal tersebut tentu bertujuan agar 

terciptanya kepuasan pelanggan yang berujung dengan perilaku loyal para 

pelanggannya. 

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul, “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN LOYALITAS PELANGGAN  

DENGAN CORPORATE IMAGE SEBAGAI VARIABEL MODERATOR”. 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 1) Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan Konsumen pada Rumah Makan The House Of Raminten 

Yogyakarta. 2) Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh Kepuasan Konsumen 

berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan pada Rumah Makan The House Of  

Raminten Yogyakarta. 3) Untuk menjelaskan sejauh mana Corporate Image dapat 

mempengaruhi interaksi antara Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan pada 

Rumah Makan The House Of  Raminten Yogyakarta. 

KAJIAN PUSTAKA 

Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas adalah konsep multi-dimensional yang kompleks karena mempunyai 

beragam definisi dan operasionalisasi konsep. Meskipun demikian, ada dua pendekatan 

yang dapat digunakan untuk mendefisinikan konsep tersebut, yaitu stochastic approach 

dan deterministic approach. Pendekatan stokastik memandang loyalitas merek sebagai 

sebuah perilaku, artinya preferensi konsumen diperlihatkan dalam perilaku pembelian, 

seperti misalnya pembelian berulang dan frekuensi pembelian. Berdasarkan perspektif 

ini, setiap kali pelanggan membeli merek produk yang sama, maka ia dikatakan 

pelanggan yang setia pada merek tersebut dalam kategori produk yang bersangkutan. 

Ada tiga macam ukuran loyalitas merek behavioural yang banyak digunakan yaitu 

proporsi pembelian, urutan atau rentetan pembelian serta probabilitas pembelian 

(Tjiptono, 2005). 

Kepuasan konsumen merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. 

Menurut Giffrin (2008) ada empat jenis loyalitas, diantaranya: tanpa loyalitas, loyalitas 

yang lemah, loyalitas tersembunyi, dan loyalitas premium. 



 
 

Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan pada dasarnya berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainnya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan (Sugiarto, 2005). Kualitas pelayanan merupakan proses yang dialami 

pelanggan secara subyektif, dimana aktivitas konsumsi dan produksi dilakukan secara 

bersamaan. 

Konsep yang saat ini masih dikenal dan sering digunakan pada kualitas 

pelayanan adalah konsep SERVQUAL. SERVQUAL sendiri pertama kali dikemukakan 

oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml. Awalnya konsep ini memiliki 10 dimensi dan 

sekarang lebih disederhanakan lagi dengan menggunakan 5 dimensi. Lima dimensi 

kualitas pelayanan tersebut yaitu: tangibles, reability, responsiveness, assurance dan 

empathy (Lupiyoadi, 2006). 

Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesa: Hipotesis 

1 ada pengaruh yang signifikan dari Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Kepuasan 

Konsumen Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2007) definisi kata kepuasan atau satisfaction berasal dari 

bahasa Latin “satis” artinya cukup baik, memadai dan facio memiliki arti melakukan 

atau membuat. Menurut Kotler (1997), kepuasan pelanggan adalah kepuasan atau 

kekecewaan yang dirasakan konsumen atau pelanggan setelah membandingkan antara 

harapan dan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa kepuasan 

atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual jasa atau produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya.  

Sedangkan menurut Arif (2010) variabel utama yang menentukan kepuasan 

konsumen, yakni expectations dan perceived performance, apabila perceived 

performance lebih besar daripada expectations maka pelanggan akan merasa puas, 

sebaliknya apabila expectations lebih besar daripada perceived performance maka 

pelanggan tersebut tidak merasa puas. Masih menurut Arif ada tiga jenis kepuasan 

konsumen. Yang pertama, puas karena cara penjualnya yang murah senyum, sopan, 

ramah, menyenangkan cepat, cermat, tanggap dan akrab dengan pelanggan. Kedua, 

puas karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi dan jangkauannya 

luas. Ketiga puas karena harga produk yang ditawarkan murah atau mahal dan sesuai 

harapan pelanggan.  

Teknik pengukuran kepuasan konsumen biasanya dilakukan dengan cara 

melakukan survei langsung terhadap pelanggan dan menggunakan sistem keluhan atau 

saran. 

Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesa: Hipotesis 

2 ada pengaruh yang signifikan dari Kepuasan Konsumen (X2) terhadap Loyalitas 

Pelanggan Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

Corporate Image (Citra Perusahaan) 

Citra perusahaan merupakan ciri atau karakteristik dari suatu perusahaan yang 

melekat dan dikenal oleh konsumen atau pelanggan. Apabila suatu perusahaan 

mempunyai citra yang baik maka hal tersebut dapat meningkatkan daya beli konsumen 

sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. 

Citra dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif (Normasari dkk, 

2013), hal positif yang dapat meningkatkan citra perusahaan melalui keberhasilan 



 
 

perusahaan dan sejarah atau riwayat perusahaan. Dengan demikian, citra suatu 

perusahaan merupakan representasi dari suatu lembaga dengan harapan mampu 

mendorong citra perusahaan yang positif.  

Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesa: Hipotesis 3 

semakin tinggi Corporate Image (X3) maka semakin tinggi pula pengaruh 

Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta. 

Kerangka Pikir Penelitian 

Hubungan  dari  masing-masing  variabel  yang  diteliti  dapat  

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1: Kerangka Pikir) 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Makan The House of Raminten Jalan Faridan Muridan 

Noto No. 7, Gondo Kusuman, Kota Baru, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224. Dalam 

penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah mereka yang pernah berkunjung 

dan membeli makanan di Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara 

memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan suatu variabel dengan cara 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

Variabel Independent (Bebas)  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang 

pengaruhnya positif maupun negatif (Ferdinand, 2006). Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu : Kualitas Pelayanan. Adapun indikator dari kualitas pelayanan ialah 

sebagai berikut: Bukti langsung, Kehandalan, Daya tanggap, Empati dan Jaminan.  

Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian peneliti 

(Ferdinand, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini kepuasan konsumen dan 

loyalitas pelanggan. 

1) Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan 

harapan – harapanya. Indikator dari kepuasan pelanggan yaitu : a) Konsumen merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan b) Konsumen merasa puas dengan produk yang 
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diberikan c) Konsumen merasa puas dengan harga yang ditawarkan d) Konsumen 

merasa puas dengan suasana yang ditawarkan 

2) Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas konsumen adalah komitmen terhadap merek tertentu yang direfleksikan 

dalam bentuk perilaku membeli, membeli kembali, dan merekomendasikan. Indikator 

loyalitas konsumen meliputi : a) Membeli kembali diwaktu yang akan datang b) 

Menyarankan kepada orang lain untuk membeli makanan c) Menyatakan hal-hal positif 

d) Tidak terpengaruh oleh produk pesaing  

Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang dapat mempengaruhi hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel moderat 

yang digunakan adalah citra perusahaan. Citra perusahaan merupakan karakter, ciri, 

atau identitas suatu perusahaan dimana penilaian tersebut dilakukan oleh publik atau 

konsumen. Indikator citra perusahaan dalam penelitian ini akan ditinjau dari aspek yang 

mendukung citra perusahaan itu sendiri, antara lain: a) Konsumen memiliki kesan yang 

baik b) Rumah Makan The House of Raminten merupakan perusahaan yang terpercaya. 

c) Rumah Makan The House of Raminten memiliki reputasi yang lebih baik dibanding 

pesaing . d) Konsumen merasa Rumah Makan The House of Raminten ini memiliki 

citra yang baik 

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di 

lokasi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005). 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara penyebaran kuesioner yang 

diberikan kepada responden (pelanggan rumah makan the house of Raminten 

Yogyakarta). Materi kuesioner yang disebarkan berisi pernyataan mengenai kualitas 

pelayanan, kepuasan konsumen, citra perusahaan dan loyalitas pelanggan. Setiap poin 

jawaban pada kuesioner ditentukan skornya menggunakan skala Likert. 

Uji Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005).  

Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang mempunyai 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2005:41).  

Populasi dan Sampel 

Salah satu langkah dalam penelitian adalah menentukan obyek yang akan diteliti 

dan besarnya populasi yang ada. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh 

konsumen yang pernah berkunjung dan membeli makanan di Rumah Makan The House 

of Raminten Yogyakarta. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 



 
 

pelanggan Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta yang pernah berkunjung 

dan membeli makanan. Metode sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah Convenience atau teknik pengambilan sampel dimana peneliti lebih memiliki 

kebebasan untuk memilih pelanggan yang mana saja yang bisa dijadikan sampel 

penelitian. Penelitian ini menggunakan α = 5%, karena pada umumnya taraf kesalahan 

dalam pengujian 5%. Karena besarnya α = 5%, maka Z½α = 1,96 (dari tabel Z). 

Sedangkan tingkat mungkin terjadi pada penyebaran kuesioner adalah tidak lebih dari 

lebih dari 10% maka penyebaran kuesioner tidak dapat diteruskan akan menjadi tidak 

valid. Dari data diatas maka jumlah responden dimintai datanya sebanyak: 

N = 0,25[ 
1,96

0,1
]

2 

 

Dari perhitungan jumlah sampel tersebut diperoleh hasil sebesar 96,04. Dengan 

demikian jumlah sempel yang diambil adalah sebanyak 96 sampel. 

Metode Alat Analisis 

Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap 

kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan dengan 

corporate image  sebagai variabel moderat.  

Koefisien Determinasi  

Untuk mengetahui lebih jauh hubungan antar variabel, salah satu alat analisis 

yang bisa digunakan adalah koefisien determinasi. Dengan koefisien determinasi, kita 

bisa mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang 

lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan dalam pengertian yang lebih jelas.  

Uji F (Serentak)  

Uji hipotesis (F-test) bertujuan untuk mengetahui bersama-sama variabel 

independen terhadap variabel dependen (Nugroho, 2005:53).  

Uji t (Parsial)  
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial. t-test bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) 

terhadap variabel dependen. (Nugroho, 2005). Uji t digunakan untuk membuktikan 

hipotesis. 

Pengujian Asumsi Klasik 
1) Uji Multikolinieritas 

2) Uji Normalitas 

3) Uji Linieritas  

4) Uji Heteroskedastisitas 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 96 responden yang pernah 

berkunjung dan membeli makanan di Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta. 

4.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

4.1.1 Hasil Uji Validitas 

Tabel 4.1 Distribusi Pernyataan Berdasarkan Variabel 

No. Variabel Jumlah 

1 Kualitas Pelayanan (X1) 17 



 
 

2 Kepuasan Konsumen (X2) 4 

3 Citra Perusahaan (X3) 4 

4 Loyalitas Pelanggan (Y) 4 

Total Pertanyaan 29 

  Sumber: Data primer diolah, tahun 2016 

Uji validitas dalam penelitian ini dihitung setiap item atau variabel dari 

variabel kualitas pelayanan, variabel kepuasan konsumen, variabel citra 

persahaan, serta variabel loyalitas pelanggan. Data yang diambil dari 96 

responden itu selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS 16. 

Perhitungan validitas instrument didasarkan pada perbandingan antara rhit 

dan r tabel dimana r tabel = 0,227 (df = N-2, 96-2=94 pada α = 0,05). Apabila r hit 

lebih besar dari r tabel (rhit> rtabel) maka pertanyaan dianggap valid atau sahih. 

Begitu juga sebaliknya, apabila rhit lebih kecil dari rtabel (rhit< rtabel) maka 

pertanyaan dianggap gugur. 

 

Tabel 4.2 Validitas Pernyataan X1 (Kualitas Pelayanan) 

No. Pernyataan rhit 
Rtabe

l 
Keterangan 

A. Tangibles ( Bukti Langsung) 

X1.1 
Fasilitas yang di sediakan di Rumah Makan The 

House of Raminten lengkap 
0,559 0,227 Valid 

X1.2 
Rumah Makan The House of Raminten memiliki  

keadaan gedung bangunan yang baik 
0,466 0,227 Valid 

X1.3 Karyawan berpenampilan rapi 0,523 0,227 Valid 

X1.4 
Kebersihan di Rumah Makan The House of 

Raminten terjaga 
0,415 0,227 Valid 

B. Reability (Kehandalan) 

X1.5 Karyawan melayani dengan baik 0,740 0,227 Valid 

X1.6 
Karyawan mengantarkan pesanan dengan cepat 

dan tepat 
0,558 0,227 Valid 

X1.7 
Karyawan  membantu  menjawab  pertanyaan  

yang  di ajukan oleh konsumen 
0,747 0,227 Valid 

C. Responsive ( Daya Tanggap ) 

X1.8 
Karyawan siap untuk merespon permintaan 

pelanggan 
0,632 0,227 Valid 

X1.9 
Karyawan memberikan daftar menu kepada 

konsumen 
0,502 0,227 Valid 

X1.10 

Karyawan selalu membereskan meja dan kursi 

yang akan atau sehabis digunakan oleh 

konsumen 

0,515 0,227 Valid 

X1.11 Karyawan melayani konsumen dengan tepat 0,559 0,227 Valid 

D. Empathy ( Empati ) 

X1.12 
Karyawan memberikan perhatian saat melayani 

konsumen  
0,688 0,227 Valid 

X1.13 Karyawan bersikap ramah terhadap konsumen 0,650 0,227 Valid 



 
 

X1.14 
Karyawan mampu berkomunikasi dengan baik 

terhadap konsumen  
0,743 0,227 Valid 

E. Reability (Kehandalan) 

X1.15 Karyawan berperilaku sopan dan ramah  0,686 0,227 Valid 

X1.16 

Konsumen merasa aman dan nyaman saat di 

membeli di Rumah Makan The House of 

Raminten 

0,508 0,227 Valid 

X1.17 
Karyawan mempersilahkan konsumen unruk 

memilih tempat atau memilihkan tempat sesuai 

dengan jumlah orangnya. 

0,517 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, tahun 2016 

 

 

Tabel 4.3 Validitas Pernyataan X2 (Kepuasan Konsumen) 

No. Pernyataan Rhit 
Rtabe

l 
Keterangan 

Aspek Kepuasan Konsumen 

X2.1 

Saya merasa puas dengan kualitas produk yang 

ditawarkan Rumah Makan The House of 

Raminten 

0,810 0,227 Valid 

X2.2 

Saya  merasa  puas  dengan  kualitas  pelayanan 

yang diberikan Rumah Makan The House of 

Raminten 

0,842 0,227 Valid 

X2.3 

Saya merasa puas dengan harga yang 

ditawarkan Rumah Makan The House of 

Raminten 

0,782 0,227 Valid 

X2.4 

Saya merasa puas dengan suasana yang 

diberikan oleh Rumah Makan The House of 

Raminten 

0,792 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, tahun 2016  

 

Tabel 4.4 Validitas Pernyataan X3 (Citra Perusahaan) 

No. Pernyataan Rhit rtabel Keterangan 

Aspek Citra Perusahaan 

X3.1 
Saya neniliki kesan yang baik terhadap Rumah 

Makan The House of Raminten  
0,797 0,227 Valid 

X3.2 
Rumah Makan The House of Raminten memiliki 

itikad yang baik dan juga terpercaya 
0,741 0,227 Valid 

X3.3 
Rumah Makan The House of Raminten memiliki 

reputasi yang baik dari pada para pesaingnya  
0,677 0,227 Valid 

X3.4 
Rumah Makan The House of Raminten memiliki 

citra yang baik secara kesuluruhan 
0,818 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, tahun 2016 

 

Tabel 4.5 Validitas Pernyataan Y (Loyalitas Konsumen) 



 
 

No. Pernyataan Rhit rtabel Keterangan 

Atribut Loyalitas Konsumen 

Y.1 
Saya akan kembali untuk membeli Rumah Makan 

The House of Raminten 
0,810 0,227 Valid 

Y.2 
Saya akan merekomendasikan Rumah Makan The 

House of Raminten kepada orang lain. 
0,810 0,227 Valid 

Y.3 
Saya akan menyatakan hal-hal positif mengenai 

Rumah Makan The House of Raminten 
0,792 0,227 Valid 

Y.4 Saya tidak terpengaruh oleh produk pesaing 

Rumah Makan The House of Raminten 
0,707 0,227 Valid 

Sumber: Data primer diolah, tahun 2016 

Dari data variabel kualitas layanan, kepuasan konsumen, citra 

perusahaan, dan loyalitas konsumen telah diketahui bahwa semua item 

pertanyaan valid terbukti dengan (rhit> rtabel). 

Hasil Uji Reliabilitas 
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Reliabilitas 

No. Variabel Nilai Cronbach's alfa Sig Keterangan 

1 Kualitas Pelayanan (X1) 0,880 > 0.6 Reliabel 

2 Kepuasan Konsumen (X2) 0,816 > 0.6 Reliabel 

3 Citra Perusahaan (X3) 0,755 > 0.6 Reliabel 

4 Loyalitas Pelanggan (Y) 0,803 > 0.6 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, tahun 2016 

Dari tabel diatas di ketahui bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. 

Hal ini terbukti dengan nilai alfa > tingkat signifikansi (0,6) 

Analisis Deskriptif  

Tabel 4.16 Rangkuman Persepsi Responden 

Pernyataan Mean (%) Keterangan 

Kualitas Pelayanan (X1) 3,33 66,6 Tinggi 

Kepuasan Konsumen (X2) 3,73 74 Tinggi 

Citra Perusahaan (X3) 3,78 75,6 Tinggi 

Loyalitas Pelanggan (Y) 3,52 70 Tinggi 

  Sumber: Data primer rangkuman diolah, tahun 2016  

Tabel 4.16 diatas menunjukan rangkuman persepsi responden. Berdasarkan 

tabel rangkuman diatas maka semua variabel dikategorikan tinggi. 

Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan 96 responden yang pernah berkunjung di Rumah 

Makan The House of Raminten Yogyakarta. Demografi responden yang mendominasi 

penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang, dengan usia antara 

21-24 tahun sebanyak 66 orang, dengan pendidikan sarjana sebanyak 69 orang. 

Persepsi responden tentang kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, citra 

perusahaan, dan loyalitas pelanggan sudah tinggi. Artinya Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta sudah menerapkan kualitas pelayanan yang baik, memberikan 

kepuasan terhadap konsumen, memiliki citra perusahaan yg baik dan mampu 



 
 

menumbuhkan loyalitas terhadap pelanggannya.   

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kualitas 

pelayanan memberikan nilai koefisien parameter sebesar 7,906 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 (<0,05). Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen secara parsial. 

Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kepuasan 

konsumen memberikan nilai koefisien parameter sebesar 5,432 dengan tingkat 

signifikansi 0,000 (<0,05) terhadap loyalitas pelanggan. Hal tersebut menunjukan 

bahwa kepuasan konsumen mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan secara parsial.  

Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Citra 

perusahaan sebagai variabel moderasi 

Berdasarkan hasil Uji Anova atau F test menghasilkan F hitung sebesar 60,292 

dengan tingkat signifkansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 

0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y atau dapat dikatakan 

bahwa kepuasan konsumen dan Moderat (citra perusahaan) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Variabel moderat (citra perusahaan)  

memberikan nilai koefisien parameter sebesar 3,428 dengan tingkat signifikansi 0,001 

(<0,005).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

responden konsumen Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan diantaranya yaitu: Pertama ada pengaruh signifikan 

dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta artinya semakin tinggi kualitas pelayanan yang diterapkan 

perusahaan maka kepuasan konsumen juga akan tinggi. Kedua ada pengaruh signifikan 

dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta artinya semakin tinggi kepuasan konsumen maka loyalitas 

pelanggan juga akan tinggi. Ketiga ada pengaruh interaksi dan pengaruh yang signifikan 

dari corporate image yang memoderasi kepuasan konsumen dengan loyalitas pelanggan 

Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta artinya semakin tinggi corporate 

image maka pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan juga semakin 

tinggi. 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan di atas, adapun saran yang akan 

peneliti sampaikan kepada Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta harus 

meningkatkan kualitas pelayanannya agar kepuasan konsumen juga meningkat. 

Disamping itu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, Rumah Makan The House of 

Raminten Yogyakarta juga harus memperhatikan kepuasan konsumen dan juga harus 

meningkatkannya agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Untuk meningkatkan 

pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan, Rumah Makan The House 

of Raminten Yogyakarta juga harus menciptakan corporate image. 
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