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ABSTRAKSI 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh lokasi, 
pelayanan dan harga terhadap kepuasan konsumen. Pengambilan sampel 
menggunakan Accidental Sampling Method. Sampel dalam penelitian ini adalah 
100 orang konsumen dari kedai susu Mom Milk yang kemudian dilakukan 
analisis terhadap data yang diperoleh.  
 Hasil dari hipotesis menggunakan uji t menyatakan bahwa variabel lokasi, 
pelayanan dan harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan konsumen. Kemudian menggunakan uji f menyatakan bahwa secara 
simultan variabel lokasi, pelayanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Angka Adjusted R Square sebesar 0,331 
menunjukan bahwa 33,1% kepuasan konsumen dijelaskan oleh variabel lokasi, 
pelayanan dan harga, sementara sisanya sebesar 66,9% dijelaskan faktor lain. 
 
Kata kunci : Lokasi, Pelayanan, Harga dan Kepuasan konsumen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 Pada era bisnis saat ini, persaingan bertambah ketat. Dengan memahami 

kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan memberikan 

masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran agar dapat 

menciptakan kepuasan bagi pelanggannya (Kotler dan Amstrong, 2001). 

 Ada banyak faktor yang menentukan kesuksesan suatu usaha, salah satu 

faktor tersebut adalah ketepatan pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan 

salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pengusaha sebelum membuka 

usahanya. 

 Ada banyak cara yang dilakukan pelaku bisnis untuk meningkatkan 

kepuasan konsumen, salah satunya dengan memperhatikan kualitas pelayanan. 

Kualitas pelayanan berperan penting dalam menarik minat konsumen. Pelayanan 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. 

 Selain itu, pengusaha perlu memikirkan tentang penetapan harga jual 

produknya secara tepat karena harga yang tidak tepat akan berakibat tidak 

menarik para pembeli untuk membeli barang tersebut (Gitosudarmo, 1994).

 Kepuasan konsumen menjadi perhatian utama bagi banyak pelaku bisnis. 

Perasaan puas bahkan sangat puas dari konsumen akan menimbulkan pembelian 

ulang dan membicarakannya dengan orang lain. Pada dasarnya tujuan dari suatu 

bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas. (Schanaar, 1991) 

 Penelitian mengenai kepuasan pelanggan sebelumnya sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti, antara lain:Kisang Ryu dan Heesup Han melakukan 



penelitian yang berjudul "Influence of the Quality of Food, Service and Physical 

Environment on Customer Satisfaction Behavioral Intention in Quick-Casual 

Restaurants: Moderating Role of Perceived Price". Dengan menggunakan 

Hierarchical Multiple Regression Analysis, menunjukan bahwa kualitas makanan, 

pelayanan dan lokasi fisik merupakan faktor penting dari kepuasan konsumen. 

Selanjutnya, harga berperan penting dalam pembentukan kepuasan. Pada 

akhirnya, kepuasan konsumen merupakan peran penting dalam tujuan. 

 Menurut Oldy (2010) menyatakan bahwa ketiga variabel independen 

kualitas pelayanan, lokasi dan harga terbukti berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen kepuasan pelanggan. 

 Nur Wulandari (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis 

Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Lokasi Terhadap Kepuasan 

Konsumen (studi kasus pada konsumen Kopikita di Semarang)". Sampel diambil 

sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling 

dengan pendekatan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ketiga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu kepuasan konsumen.  

Rumusan Masalah 

1. Apakah lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Mom Milk di Pabelan? 

2. Apakah pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen Mom Milk di Pabelan? 



3. Apakah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen Mom Milk di Pabelan? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen 

Mom Milk di Pabelan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Mom Milk di Pabelan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen Mom 

Milk di Pabelan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Lokasi 

 Menurut Tjiptono dan Chandra (2005), lokasi fasilitas jasa merupakan 

salah satu faktor krusial yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu jasa, karena 

lokasi erat kaitannya dengan pasar potensial penyedia jasa. 

Pelayanan 

 Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan 

jaminan kepuasan bagi konsumen. Lewis dan Booms, (1983) dalam Tjiptono, 

(2001) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat 

layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Harga 

 Menurut Swastha dan Sukotjo (2000:211), harga adalah sejumlah uang 

(ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. 



Kepuasan Konsumen 

 Menurut Kotler (2002:42), perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan persepsi/kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu 

produk dan harapan-harapannya. Bagi perusahaan yang fokus terhadap konsumen, 

kepuasan konsumen merupakan alat pemasaran.  

Hipotesis 

Lokasi (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y) di Mom Milk Pabelan. 

Pelayanan (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y) di Mom Milk Pabelan. 

Harga (X3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen (Y) di Mom Milk Pabelan. 

III. METODE PENELITIAN 

Kerangka Pemikiran 
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Jenis Penelitian 

 Penelitian ini di kategorikan kedalam penelitian pengujian hipotesis. 

Dilihat dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian 

kausal atau sebab-akibat.  

Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Dalam 

penelitian ini populasinya adalah seluruh konsumen Mom Milk di Pabelan. 

Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini sampel yang diambil 

sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 

sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan.  

Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner  

 Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara memberi pernyataan 

tertulis jepada responden. 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen 

a. Lokasi (X1) 

b. Pelayanan (X2) 



c. Harga (X3) 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan konsumen (Y). 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikkan kegiatan atau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut, Sugiyono (2008). 

Metode Analisis Data 

Uji Validitas 

 Penelitian ini menggunakan uji validitas Pearson Correlation. Pearson 

Correlation digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 2 

variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung yang berskala interval atau 

rasio. 

Uji Reliabilitas 

 Ujian reliabilitas instrumen menggunakan CronbachAlpha. Jika nilai alpha 

> 0,6 artinya reliabilitas mencukupi.  

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 



Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak.  

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuannya untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen.  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Y=α +  

Uji Hipotesis 

a. Uji statistik t 

: 0 artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

: 0   artinya variabel independen secara individual berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Level of significance = 0,05. 

b. Uji statistik F 

: 0 artinya semua variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

: 0 artinya semua variabel independen berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Koefisien Determinasi ( ) 

Semakin besar nilai  maka semakin besar pengaruh antara variabel dependen 

dengan variabel independen. 



IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas  

Uji validitas menunjukkan bahwa hasil pengujian menggunakan Pearson 

Correlation pada seluruh pernyataan variabel lokasi, pelayanan, harga dan 

kepuasan konsumen lebih besar dari 0,195 ( . Hal tersebut menunjukkan 

bahwa semua indikator terbukti valid. 

Uji Reliabilitas  

 Dengan asumsi suatu instrument adalah reliabel, jika koefisien 

Croncbach’s Alpha lebih besar dari 0,6, maka semua indikator penelitian ini 

dinyatakan reliabel. 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 
 
 

 

 

 
      

 Berarti data tersebut memenuhi syarat untuk berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Variabel 
Independen 

Tolerance VIF Kesimpulan 

 
Unstandardize
d Residual 

N 100 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 1,11538657 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,102 
Positive ,084 
Negative -,102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,025 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,244 



Lokasi 
Pelayanan 
Harga 

0,971 
0,859 
0,842 

1,030 
1,164 
1,187 

Tidak terjadi multikolinieritas 
Tidak terjadi multikolinieritas 
Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data Diolah, 2014 

 Dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terjadi problem 

multikolinieritas. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   
1 (Constant) 1,902 1,628   1,168 ,246 

Lokasi ,213 ,086 ,209 2,461 ,016 
Pelayanan ,230 ,096 ,216 2,403 ,018 
Harga ,425 ,088 ,440 4,842 ,000 

a  Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
Sumber: Data Diolah, 2014 
 

 Y=1,902 + 0,213 , ,  

 Data diatas menunjukkan bahwa variabel lokasi ( ), pelayanan ( ) dan 

harga ( ) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Pengujian terhadap variable lokasi 

 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar 2,461. Karena 

hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (2,461 > 1,985) dengan 

α=0,016 maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

lokasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen.  

Pengujian terhadap variable pelayanan 



 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar 2,403. Karena 

hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (2,403 > 1,985) dengan 

α=0,018 maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

Pengujian terhadap variable harga 

 Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai thitung sebesar 4,842. Karena 

hasil uji t statistik (thitung) lebih besar dari nilai ttabel (4,842 > 1,985) dengan 

α=0,000 maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa variabel 

harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

b. Uji F 

 Dengan menggunakan keyakinan 5% dan n = 100 maka degree of freedom 

(2 ; 97) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,09. Berdasarkan hasil analisis uji F 

diperoleh nilai  sebesar 15,816 (15,816 > 3,09) dengan α=0,000 maka 

Ho ditolak pada taraf signifikan 0,05. Hal ini berarti variabel lokasi, 

pelayanan dan harga secara bersama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen.   

c. Uji    

  Hasil perhitungan untuk nilai  dengan bantuan program SPSS 15, 

diperoleh R2 sebesar 0,331. Hal ini berarti 33,1% kepuasan konsumen dapat 

dijelaskan oleh variabel lokasi, pelayanan dan harga. Sementara sisanya 

sebesar 66,9% dijelaskan oleh faktor lain. 

 



V. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi, 

pelayanan dan harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen 

2. Secara simultan variabel lokasi, pelayanan dan harga berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai  >  (15,816 > 3,09) dengan tingkat signifikansi 

0,000 < 0,05. 

3. Koefisien determinasi (  0,331. Hal ini berarti 33,1% kepuasan 

konsumen dijelaskan oleh variabel lokasi, pelayanan dan harga, sementara 

sisanya sebesar 66,9% dijelaskan oleh faktor lain. 

B. Saran 

1. Dari hasil penelitian, variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan 

konsumen adalah variabel harga. Maka dari pihak Mom Milk harus lebih 

memperhatikan lagi faktor tersebut.  

2. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen 

lainnya, supaya penelitian ini menjadi akurat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan jumlah responden supaya 

mencapai keakuratan dan kevalidtan data secara maksimal. 
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