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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di 

Surakarta tahun 2013; 2) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013; 3) 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 

melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen 

Indistro yang tidak dapat diperlihatkan jumlahnya karena keterbatasan data dari 

manajemen. Sampel diambil sebanyak 100 konsumen. Data yang diperlukan 

diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan 

untuk diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi dan 

sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 

regresi linier: Y = 7,220 + 0,329X1 + 0,426X2. Persamaan menunjukkan bahwa 

kepuasan konsumen dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan pengendalian 

kualitas produk. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013, 

dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,505 > 1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, 

dengan sumbangan efektif sebesar 30%; 2) Ada pengaruh pengendalian kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,488 > 1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, 

dengan sumbangan efektif sebesar 23,2%; 3) Ada pengaruh kualitas pelayanan 

dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di 

Surakarta tahun 2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 

linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 55,232 > 3,090 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Dari hasil perhitungan diperoleh nilai 

prosentase pengaruh atau nilai determinasi sebesar 0,532 yang menunjukkan 

bahwa besarnya pengaruh kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen, adalah sebesar 53,2% sedangkan 46,8% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pengendalian Kualitas Produk dan Kepuasan 

Konsumen



 

 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi yang semakin kompetitif sekarang ini, setiap perilaku 

bisnis yang ingin memenangkan persaingan akan memberikan perhatian penuh 

terhadap kepuasan konsumen. Dalam dunia industri, kepuasan konsumen adalah 

sebagai tujuan utama dari setiap industri baik industri kecil maupun besar 

sekalipun. Perhatian penuh terhadap kepuasan konsumen akan memberikan 

dampak langsung kepada out put perusahaan yang semakin besar. 

Industri yang menghasilkan barang dan jasa hasrus dapat menghasilkan 

suatu produk yang dapat diterima oleh konsumen. Suatu prinsip utama penjualan 

adalah makin meningkatkan dominasi (penguasaan) pasar nasional dan 

internasional. Sebuah industri baik itu individual, perusahaan besar, atau badan 

pemerintah, sekarang semakin menekankan kepuasan konsumen dari produk yang 

mereka hasilkan. Dengan konsentrasi baru pada ekonomi produk dan jasa terbaik, 

keamanan, kemampuan dalam pelayanan dan keterandalan. Kehati-hatian dalam 

membeli semakin meningkat, khususnya untuk perusahaan-perusahaan industri 

dan terlebih lagi untuk para konsumen. 

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen antara lain 

yaitu kualitas pelayanan, tidak lepas dari sistem pemasaran yang ada pada setiap 

perusahaan baik jasa maupun produk, untuk lebih maju tidak hanya memproduksi 

atau membuat satu produk saja akan tetapi juga memperhatikan kualitas 

pelayanannya. Karena dari kualitas pelayanan tersebut konsumen akan semakin 

betah dan nyaman bila suatu saat dapat berkunjung dan memperoleh pelayanan 

kembali. 



 

Faktor lain dari kepuasan konsumen adalah pengendalian kualitas, yang 

mana merupakan teknik dari manajemen dalam mengukur karakteristik kualitas 

dari output (barang dan jasa) kemudian membandingkan hasil pengukuran itu 

dengan spesifikasi output yang diinginkan pengguna, serta mengambil tindakan 

perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara performasi aktual dan 

standar. Dalam mengendalikan proses kita berusaha menyelidiki dengan cepat bila 

terjadi gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum 

terlalu banyak unit yang tak sesuai produksi (cacat), dan semua ini dilakukan agar 

kepuasan konsumen terpenuhi. 

Salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan laba terutama dari 

kegiatan operasinya. Oleh karena itu, manajer perusahaan dalam mengambil 

keputusan-keputusannya ditujukan untuk meningkatkan laba. Strategi bisnis untuk 

meningkatkan keunggulan bersaing dapat dilakukan melalui usaha peningkatan 

kualitas baik kualitas pelayanan maupun kualitas produk. 

Berdasarkan penjelasan tentang kualitas pelayanan dan pengendalian 

kualitas produk tersebut, tampak bahwa kualitas selalu berfokus pada pelanggan 

(customer focused guality). Kualitas dalam pelayanan dan pengendalian kualitas 

produk akan berdampak pada pelanggan yang selama ini telah berkunjung di 

outlet maupun baru saja sebagai pengunjung outlet. Mengingat pentingnya 

kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen di Indistro Surakarta, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “KONTRIBUSI KUALITAS PELAYANAN DAN 



 

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUASAN 

KONSUMEN PADA “INDISTRO” DI SURAKARTA TAHUN 2013”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan 

alasan bahwa penelitian ini berusaha memecahkan masalah tentang kualitas 

pelayanan dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, yang 

diselidiki dengan menggambarkan suatu obyek penelitian yaitu dengan jalan 

menyimpulkan, menyusun, menganalisa dan mengumpulkan data-data. 

Konsumen yang menjadi responden pada penelitian ini adalah konsumen 

dengan usia 17 tahun atau lebih, yang ditemui sesaat setelah  melakukan transaksi 

pembelian maupun hanya berkunjung. Batasan umur 17 tahun dipergunakan 

dengan pertimbangan konsumen dianggap telah dewasa dan mampu mengambil 

keputusan yang konsisten. Dalam penelitian ini diambil anggota sampel sebanyak 

100 orang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan angket. Dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan atau yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan penelitian 

diperlukan suatu alat pengumpul yang disebut instrumen yang berbentuk 

kuesioner atau angket. Kuesioner tersebut berisi butir-butir pertanyaan yang 

mengungkap apakah terdapat kontribusi yang signifikan antara kualitas pelayanan 

dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan konsumen Indistro 

Surakarta. 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan pengendalian 

kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 7,220 + 0,329X1 + 

0,426X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel kualitas 

pelayanan dan pengendalian kualitas produk secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel kualitas pelayanan (b1) adalah sebesar 0,329 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear berganda 

untuk variabel kualitas pelayanan (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,505 > 

1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif sebesar 

56,3% dan sumbangan efektif 30%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan akan semakin baik kepuasan 

konsumen. Sebaliknya semakin rendah kualitas pelayanan, maka semakin rendah 

pula kepuasan konsumen. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

pengendalian kualitas produk (b2) adalah sebesar 0,426 atau bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengendalian kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan uji t untuk 

variabel pengendalian kualitas produk (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 6,488 

> 1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif  



 

sebesar 43,7% dan sumbangan efektif 23,2%. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik pengendalian kualitas produk akan semakin 

baik kepuasan konsumen, demikian pula sebaliknya semakin rendah pengendalian 

kualitas produk akan semakin rendah pula kepuasan konsumen. 

Sedangkan hasil uji hipotesis ketiga yang sesuai dengan uji keberartian 

regresi linear berganda atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 

55,232 > 3,090 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti, ada 

pengaruh kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan kombinasi kualitas pelayanan dan pengendalian 

kualitas produk akan diikuti peningkatan kepuasan konsumen, sebaliknya jika 

terdapat kecenderungan penurunan kombinasi variabel kualitas pelayanan dan 

pengendalian kualitas produk akan diikuti penurunan akan kepuasan konsumen. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan 

memberikan sumbangan relatif sebesar 56,3% dan sumbangan efektif 30%, 

sedangkan variabel pengendalian kualitas produk memberikan sumbangan relatif 

sebesar 43,7% dan sumbangan efektif 23,2%. Dengan membandingkan nilai 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan konsumen dibandingkan 

variabel pengendalian kualitas produk. Sedangkan koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 0,532, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 53,2% sedangkan 46,8% 



 

dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga hasilnya dirasa cukup dominan dibanding 

pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif antara kualitas 

pelayanan dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, namun 

ada beberapa kelemahan penelitian yang diantaranya: Metode pengumpulan data 

yang digunakan hanya angket atau skala sehingga kurang dapat mengungkap 

secara mendalam gejala psikologis yang tidak nampak dalam diri individu, oleh 

karena itu peneliti selanjutnya perlu melengkapi dengan teknik pengumpulan data 

yang lain, misalnya dengan teknik wawancara, observasi atau dengan psikotest 

sehingga akan lebih dapat mengungkap secara mendalam kondisi psikologis 

subjek yang hendak diteliti. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013, hal tersebut dapat diterima. 

Yakni berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 6,505 > 1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan 

sumbangan efektif sebesar 30%. 

Ada pengaruh yang signifikan pengendalian kualitas produk terhadap 

kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013, hal tersebut dapat 

diterima. Yakni berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 



 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 6,488 > 1,985 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 23,2%. 

Ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan dan pengendalian 

kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 

2013, hal tersebut dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 

linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 55,232 > 3,090 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

  

IMPLIKASI 

Kesimpulan hasil penelitian diatas diketahui bahwa terdapat kontribusi 

kualitas pelayanan dan pengendalian kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen pada Indistro di Surakarta tahun 2013, sehingga implikasinya adalah 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas pelayanan dapat diperhatikan dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan pada perusahaan maupun staff. Pimpinan mampu 

melaksanakan tugas managerial lebih efektif, berusaha meningkatkan 

inovasinya untuk kemajuan perusahaan. 

2. Perusahaan melengkapi dengan adanya pengendalian kualitas produk yang 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen. Semua staff 

diusahakan mampu dalam pelaksanaan pengendalian kualitas produk. 

Melalui upaya diatas akan memperbesar kepuasan konsumen yang 

nantinya berdampak pada meningkatnya hasil penjualan perusahaan. 
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