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ABSTRAK

PENGARUH FASILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN GALABO

(GLADAK LANGEN BOGAN) SURAKARTA

TAHUN 2013

Ripto A210090093, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2013.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh fasilitas terhadap
kepuasan konsumen di Galabo Surakarta, 2) pengaruh kualitas pelayanan terhadap
kepuasan konsumen di Galabo Surakarta, 3) pengaruh fasilitas dan kualitas
pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Galabo Surakarta. Metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen yang menikmati kuliner di Galabo Surakarta.
dengan sampel sebanyak 80 konsumen yang diambil menggunakan teknik sampel
non random sampling dengan cara sampling incidental. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji
reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F,
Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR). Berdasarkan hasil analisis
data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai berikut Y = 34,820 +
0,144X1 + 0,272X2, artinya kepuasan konsumen dipengaruhi oleh fasilitas dan
kualitas pelayanan. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa: (1) Fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal ini terbukti
berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel fasilitas sebesar 2,513 sehingga
thitung > ttabel atau 2,513 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,013<0,05. (2) Kualitas
pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal ini terbukti berdasarkan
hasil perhitungan thitung untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 2,373 dan thitung

> ttabel atau 2,373 > 1,991 dengan nilai signifikansi 0,020<0,05. (3) Fasilitas dan
kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan
konsumen. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 4,489
> 3,115 dengan nilai signifikansi 0,014<0,05. (4) Hasil perhitungan sumbangan
relatif dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa fasilitas memberikan
sumbangan efektif sebesar 3,22% dan kualitas pelayanan memberikan sumbangan
efektif sebesar 7,18% sehingga total sumbangan efektif sebesar 10,4%, dan
disimpulkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh lebih dominan
terhadap kepuasan konsumen dibandingkan variabel fasilitas, sedangkan sisanya
89,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Kepuasan Konsumen, Fasilitas, Kualitas Pelayanan
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PENDAHULUAN

Pada masa seperti saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

semakin maju. Hal ini mendorong perkembangan dunia usaha yang semakin pesat

dan persaingan pasar semakin ketat. Manajemen pemasaran harus bisa

menerapkan kebijakan serta strategi yang tepat untuk konsumen maupun pesaing

dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Produk dan layanan yang

berkualitas berperan penting dalam membentuk kepuasan konsumen, selain itu

juga erat kaitannya dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Semakin

berkualitas produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan

yang dirasakan oleh pelanggan akan semakin tinggi.

Konsumen secara tidak langsung merupakan bagian terpenting dalam

perusahaan. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap

perusahaan, selain faktor penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan,

memuaskan kebutuhan konsumen dapat menigkatkan keunggulan dalam

persaingan. Konsumen yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung

untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat

kebutuhan yang sama muncul kembali dikemudian hari.

Kepuasan merupakan fungsi dan kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja

dibawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Sebaliknya jika kinerja melebihi

harapan, pelanggan akan merasa amat puas dan senang. Kotler (2001:46)

menandaskan bahwa “Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang

setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan

harapannya. Sedangkan menurut Day (dalam Tse dan Wilton, 1998:24)

menyatakan bahwa:

Kepuasan atau ketidakpuasan pelangan adalah respon pelanggan terhadap

evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan

sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang

dirasakan setelah pemakaiannya.
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Pada dasarnya kepuasan konsumen merupakan perasaan senang yang

dialami konsumen setelah membandingkan antara harapan dan kenyataan yang

diperoleh.

Agar Konsumen merasa puas, maka pedagang harus memberikan fasilitas

yang lengkap dan memadai. Dengan adanya fasilitas yang lengkap maka

konsumen akan merasa nyaman dan senang dalam menikmati kuliner di Galabo.

Menurut Tjiptono (2004:19), “Fasilitas adalah sumber daya fisik yang harus ada

sebelum suatu jasa dapat ditawarkan kepada pelanggan”. Sedangkan menurut

Kotler (2005:95),”Fasilitas yaitu segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan

disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyaman konsumen”. Pada

dasarnya fasilitas merupakan sesuatu yang memudahkan konsumen dan dapat

memberikan kenyamanan bagi konsumen, oleh karena itu  fasilitas sangat penting

dalam usaha jasa maupun dagang.

Tidak hanya fasilitas, tetapi kualitas pelayanan sangat penting dalam

menunjang kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan dipandang sebagai salah satu

komponen yang perlu diwujudkan oleh perusahaan karena memiliki pengaruh

untuk mendatangkan konsumen baru dan dapat mengurangi kemungkinan

pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lain. Menurut Tjiptono (2006:59),

“Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”.

Sedangkan menurut Usmara (2003:231), “Kualitas pelayanan merupakan suatu

pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara

ekspektasi (harapan) dengan kinerja (hasil)”. Pada dasarnya kualitas pelayanan

merupakan ukuran suatu pelayanan yang diberikan pada konsumen untuk

memenuhi  harapannya. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan baik, maka

memberikan kepuasan bagi pelanggan dan sebaliknya jika kepuasan pelayanan

yang diberikan kurang baik, maka pelanggan akan merasa kecewa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh fasilitas

terhadap kepuasan konsumen di Galabo Surakarta, 2) untuk mengetahui pengaruh
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kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Galabo Surakarta, 3) untuk

mengetahui pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan

konsumen di Galabo Surakarta.

METODE PENELITIAN

Arikunto (2002:136) mengatakan bahwa “Metode Penelitian adalah cara

yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian”. Menurut Nawawi

(2005:4) “Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan”.

Sedangkan menurut Azwar (2005:1) penelitian adalah “Suatu rangkaian kegiatan

ilmiah, dalam rangka pemecahan suatu permasalahan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan metode penelitian merupakan cara

utama yang digunakan dalam kegiatan ilmiah untuk memecahkan suatu

permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian, maka data yang

diperoleh dalam penelitian dapat digunakan untuk mengantisipasi dan mengatasi

masalah. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, sebab

penelitian ini tertuju pada penyelesaian masalah yang ada pada masa sekarang

dengan membuat gambaran atau melukiskan secara sistematis terhaddap objek

penelitian. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kuantitatif yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang

diangkakan, dimana data yang diperoleh dari sampel penelitian kemudian

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian

dinterpretasikan.

Penelitian ini dilakukan di Galabo Surakarta. populasinya adalah konsumen

yang menikmati kuliner di Galabo Surakarta. Sampel yang akan diteliti adalah 80

responden. Teknik pengambilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik non random sampling dengan cara sampling insidental adalah tehnik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti. Variabel penelitian di dalam

penelitian ini ada dua, yang pertama yaitu variabel terikatnya yaitu kepuasan

konsumen (Y), sedangkan variabel bebasnya atau yang mempengaruhi adalah

fasilitas (X1) dan kualitas pelayanan (X2). Instrumen penelitian berupa item-item
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pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya sudah diujicobakan pada

subyek uji coba yang berjumlah 20 pelanggan Galabo dengan pernyataan masing-

masing variabel 20 butir pernyataan. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, yang mana variabel fasilitas

dinyatakana valid 17 butir pernyataan, dan kualitas pelayanan dinyatakan valid 18

butir pernyataan. Serta kepuasan konsumen dinyatakan valid 18 butir pernyataan.

Item-item soal dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai rhitung < rtabel dan nilai

signifikansi > 0,05. Dengan demikian soal angket yang valid dapat digunakan

sebagai instrumen penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk angket yang tidak

valid dikeluarkan. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap angket memperoleh

koefisien reliabilitas (r11) 0,897, 0,922 dan 0,921. Harga r11 untuk semua variabel

lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0.444 sehingga

seluruh angket dinyatakan reliabel (andal).

Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap pertama

yaitu dilakukan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji

linearitas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis langkah

selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah

diajukan dan besarnya sumbangan relatif dan efektif variabel X1 dan X2 terhadap

Y. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier ganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gladag Langen Bogan (Galabo) terletak di JL. Mayor Sunaryo depan

Beteng Trade Center dan Pusat Grosir Solo. Galabo (Gladag Langen Bogan)

Surakarta berdiri pada 13 April 2008 dengan SK Walikota No.511.3/8-k/1/2013

Tentang Penetapan Wilayah Kawasan Kuliner. Galabo dikelola oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta khususnya pada bidang UPTD

Kawasan Kuliner.

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas

yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang

memiliki sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini

menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogrov-Smirnov dalam program
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SPSS 15.0. Untuk menolak atau menerima hipotesis dengan cara membandingkan

nilai probabilitas dengan taraf signifikansi (α) =5%. Jika nilai probabilitas > 0.05

maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun ringkasan hasil

uji normalitas menyimpulkan bahwa ketiga data yaitu kepuasan konsumen,

fasilitas, dan kualitas pelayanan semuanya berdistribusi normal, dengan nilai

signifikansi untuk variabel kepuasan konsumen yaitu 0,200 > 0,05. Variabel

fasilitas dengan nilai signifikansi yaitu 0,200 > 0,05, sedangkan variabel kualitas

pelayanan dengan nilai signifikansi yaitu 0,200 > 0,05.

Hasil uji prasyarat analisis yang kedua yaitu uji linieritas. Tujuan uji

linieritas adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan linear) atau tidak. Adapun

ringkasan hasil uji linearitas dan keberartian regresi linier yang dilakukan

menggunakan alat bantu program SPSS 15.0 for windows adalah variabel fasilitas

terhadap kepuasan konsumen memberikan hasil yang linier. Dengan Fhitung < Ftabel

yaitu 0,952 < 1,727 dan nilai signifikansi 0,599 > 0.05. Sedangkan untuk variabel

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen memberikan hasil yang linier

dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,511 < 1,766 dan nilai signifikansi 0,462 > 0.05.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas dan kualitas pelayanan

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari

persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 34,820 + 0, 144 X1 + 0,272 X2,

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif, artinya fasilitas dan kualitas

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.

Hasil uji hipotesis yang pertama yaitu ”ada pengaruh yang signifikan fasilitas

terhadap kepuasan konsumen ”. Berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi

memperoleh thitung variabel fasilitas (X1) sebesar 2,513 lebih besar dari ttabel (1,991)

dengan signifikansi 0,013<0,05. Dengan hasil perhitungsn Sumbangan Efektif

(SE) dan Sumbangan Relatif (SR), variabel fasilitas memberikan Sumbangan

Relatif (SR) sebesar 31% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 3,22%.

Berdasarkan kesimpulan tersebut hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh

positif dari fasilitas. Artinya semakin lengkap fasilitas maka akan semakin tinggi
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kepuasan konsumen. Sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas, maka semakin

kurang kepuasan konsumen.

Hasil uji hipotesis kedua yaitu ”ada pengaruh yang signifikan kualitas

pelayanan terhadap kepuasan konsumen”. Berdasarkan hasil perhitungan uji t

regresi memperoleh thitung variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 2,373 lebih

besar dari ttabel 1,991 dengan nilai signifikansi 0,020<0,05. Dengan hasil

perhitungsn Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR), variabel

kualitas pelayanan memberikan Sumbangan Relatif (SR) sebesar 69% dan

Sumbangan Efektif (SE) sebesar 7,18%. Berdasarkan kesimpulan tersebut hal ini

membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dari kualitas pelayanan. Artinya

semakin baik kualitas pelayanan maka semakin tinggi kepuasan konsumen,

sebaliknya semakin tidak baik kualitas pelayanan maka semakin rendah kepuasan

konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan: (1) Analisis regresi linier ganda

digunakan untuk memprediksi variabel (Y) yang dipengaruhi oleh variabel (X)

dan dari hasil analisis regresi linier ganda yang telah diuji, membuktikan bahwa

ada pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. (2)

Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t1) pada lampiran 20 terdapat

pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh fasilitas terhadap kepuasan

konsumen. (3) Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t2) pada lampiran 20

terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh kualitas pelayanan

terhadap kepuasan konsumen. (4) Berdasarkan uji signifikansi secara simultan

(Uji F) pada lampiran 20 terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan dari

variabel fasilitas dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap kepuasan

konsumen. (5) Hasil perhitungan Sumbangan Efektif (SE) menunjukkan bahwa

kontribusi fasilitas terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 3,22% dan

variabel kualitas pelayanan  memberikan kontribusi terhadap kepuasan konsumen

sebesar 7,18% sehingga total sumbangan fasilitas dan kualitas pelayanan  dalam

meningkatkan kepuasan konsumen adalah sebesar 10,4%.
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