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PENGARUH PELAYANAN, HARGA, DAN LOKASI TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN STUDI KASUS B-PREND CAFE 

(Survey Pada Cafe di Kabupaten Rembang ) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan, harga, 

lokasi serta menganalisis apakah pelayanan, harga dan lokasi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan di B-Prend Cafe. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

dengan panduan kuisioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kuisioner pelayanan, harga, 

lokasi terhadap loyalitas pelanggan di B-Prend Cafe sebanyak 100 responden. 

Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah 1) Pada Variabel Pelayanan 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. 2) 

Pada Variabel Harga memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap 

loyalitas pelanggan. 3) Pada Variabel Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan 

dan psoitif terhadap loyalitas pelanggan. 4) Pada Variabel Pelayanan, Harga, dan 

Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 5) Pada 

Koesfisien determinan yang mampu memberikan sumbangan antara variabel 

pelayanan, harga dan lokasi terhadap loyalita pelanggan sebesar 58,9% dijelaskan 

oleh variabel Pelayanan, Harga, dan Lokasi terhadap Loyalitas Pelanggan dan 

sisanya 41,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 

Kata Kunci : Pelayanan, Harga, Lokasi, Loyalitas Pelanggan. 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the influence of service, price, location, and analyze 

whether the service, price and location have a significant effect on customer 

loyalty in B-prend Cafe. Methods of data collection is done by providing the 

questions to the respondents to the questionnaire guide. The sampling technique 

using random sampling techniques. The sample in this study was a questionnaire 

of service, price, location of customer loyalty in the B-prend Cafe 100 

respondents. The results of data analysis in this study were 1) In the performance 

variables have a significant effect and positive impact on customer loyalty. 2) In 

the Variable Price had a significant and negative effect on customer loyalty. 3) In 

the Variable Area have a significant impact on customer loyalty and psoitif. 4) On 

the variable performance, price, and location have a significant effect on customer 

loyalty. 5) On Koesfisien determinant able to contribute between variables of 

service, price and location of the customer loyalita 58,9% explained by variable 

performance, price, and location of the Customer Loyalty and the remaining 

41.1% is explained by other variables outside the model. 

 Keywords: performance, price, location, Customer Loyalty. 
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1. PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini gaya hidup membuat orang untuk 

menikmati aktivitas dengan cara santai semisal dengan nongkrong. Nongkrong 

merupakan cara nyaman yang dilakukan ketika lelah dalam rutinitas aktivitas 

sehari-hari bagi orang Indonesia, kopi dan cemilan merupakan teman yang 

cocok bagi penyuka tongkrongan. Tak heran di indonesia banyak bermunculan 

tempat nongkrong baik warung kopi maupun kedai kopi atau yang biasa 

disebut coffe shop. 

Pemilik warung kopi atau caffe shop dituntut untuk selalu melakukan 

inovasi dan memberikan pelayanan yang bagus kepada pelanggan agar 

terbentuk kepercayaan dan loyalitas karena kepuasan adalah segala–galanya. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2012:77) menyatakan bahwa pelayanan 

adalah cerminan perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan 

perusahaan dibandingkan ekspektasi pelanggan. Pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.   

Suasana nyaman dan desain menarik dari caffe maupun warung kopi 

cenderung menjadi pilihan tempat bagi penyuka tongkrongan. Selain dua 

faktor itu, harga juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelanggan untuk 

membeli sebuah produk. Menurut Kotler dan Keller (2009:68) Harga adalah 

harga yang ditetapkan melalui negosiasi atau tawar menawar antara pembeli 

dan penjual di beberapa bidang.  

Kabupaten rembang merupakan kota yang terkenal dengan rasa akan 

kopinya. Hal ini juga yang dilakukan oleh B-Prend Cafe yang terletak di 

daerah lasem yang menjalankan bisnis kedai kopi yang beda dengan caffe - 

caffe di daerah sekitar. B-Prend Cafe menyediakan menu-menu yang masih 

segar seperti minuman, makanan dan camilan. Selain itu karyawan disana juga 

ramah - ramah, sehingga memberikan kepuasan kepada konsumen untuk 

membangun loyalitas.  

B-Prend Cafe yang berlokasi di desa gedongmulyo kecamatan lasem 

ini buka mulai pukul 10.00 WIB sampai 24.00 WIB. Jika ada acara nonton 
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bersama acara sepak bola B-Pend Cafe tutup sampai acara nonton bola selesai. 

Selain itu biasanya B-Prend Cafe juga mengadakan event - event kecil agar 

membuat pelanggan senang dan sering mengunjungi tempatnya. 

Fenomena yang terjadi sejak B-Prend Cafe berdiri sampai saat ini 

adalah pendapatan yang stabil namun tidak terlalu signifikan. Seiring dengan 

berkembangnya kedai kopi di daerah Rembang mungkin menjadi penyebab 

berkurangnya jumlah pendapatan di B-Prend Cafe. Dari latar belakang 

tersebut makan penulis tertarik untuk meneliti Pengaruh Pelayanan, Harga dan 

Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan di B-Prend Cafe Lasem Rembang. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengolahan 

datanya. Desain penelitian yang sering menggunakan metode pengolahan data 

ini adalah penelitian deskriptif dan penelitian kausal. Data yang digunakan 

dalam penelitiaan ini adalah data Primer. Data primer kuesioner dalam 

penelitian ini adalah Pelayanan, Harga, Lokasi, dan Loyalitas Pelanggan. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan paduan kuesioner. Dalam 

penelitian ini kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang datang di B-Prend Cafe. 

 Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan 

menggunakan metode convinien yaitu sebuah metode dimana sampel diambil 

berdasarkan kemudahan bagi peneliti. Metode yang digunakan untuk 

melakukan uji validitas menggunakan spss 16.00 adalah metode corrected 

item-total correlation. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Metode yang digunakan dalam analisis dengan bevariate pearson 

yang diukur dengan correlation pearson yang dihasilkan harus lebih besar 

daripada r tabel. Hasil uji validitas angket dengan menggunakan program 
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SPSS adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas Pada Pelayanan (PE) 

Item Pertanyaan 
Correlatian 

Pearson 
R table Keterangan 

PE1 0,824 0,195 Valid 

PE2 0,710 0,195 Valid 

PE3 0,778 0,195 Valid 

PE4 0,687 0,195 Valid 

PE5 0,722 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer 2016 

Hasil uji validitas pada pelayanan menunjukkan bahwa nilai 

correlation pearson yang dihasilkan pada setiap item pertanyaan yang 

diajukan dalam variabel pelayanan teranyata lebih dari r tabelnya maka item 

pertanyaan yang digunakan  pada variabel pelayanan dinyatakan valid. 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Pada Harga (H) 

Item Pertanyaan 
Correlatian 

Pearson 
R tabel Keterangan 

H1 0,638 0,195 Valid 

H2 0,690 0,195 Valid 

H3 0,594 0,195 Valid 

H4 0,612 0,195 Valid 

H5 0,615 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer 2016 

Hasil uji validitas pada harga menunjukkan bahwa nilai correlation 

pearson yang dihasilkan pada setiap item pertanyaan yang diajukan dalam 

variabel harga teranyata lebih dari r tabelnya maka item pertanyaan yang 

digunakan  pada variabel harga dinyatakan valid. Pengujian ketiga pada 

variabel lokasi yang ditunjukkan dengan hasilnya adalah 
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Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Pada Lokasi (LOK) 

Item Pertanyaan 
Correlatian 

Pearson 
R tabel Keterangan 

LOK1 0,695 0,195 Valid 

LOK2 0,640 0,195 Valid 

LOK3 0,682 0,195 Valid 

LOK4 0,600 0,195 Valid 

LOK5 0,566 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer 2016 

Hasil uji validitas pada lokasi menunjukkan bahwa nilai correlation 

pearson yang dihasilkan pada setiap item pertanyaan yang diajukan dalam 

variabel lokasi teranyata lebih dari r tabelnya maka item pertanyaan yang 

digunakan  pada variabel lokasi dinyatakan valid. Pengujian validitas 

terakhir pada variabel loyalitas pelanggan yang ditunjukkan dengan hasilnya 

adalah 

Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Pada Loyalitas (LOY) 

Item Pertanyaan 
Correlatian 

Pearson 
R tabel Keterangan 

LOY1 0,727 0,195 Valid 

LOY2 0,773 0,195 Valid 

LOY3 0,819 0,195 Valid 

LOY4 0,549 0,195 Valid 

LOY5 0,660 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer 2016 

Hasil uji validitas pada loyalitas Pelanggan menunjukkan bahwa 

nilai correlation pearson yang dihasilkan pada setiap item pertanyaan yang 

diajukan dalam variabel loyalitas pelanggan teranyata lebih dari r tabelnya 

maka item pertanyaan yang digunakan  pada variabel loyalitas pelanggan 

dinyatakan valid. 

Hasil pengujian nilai signifikan dari pengolahan data menggunakan 

SPSS diperoleh bahwa nilai yang dihasilkan pada variabel pelayanan 

dengan nilai t hitung 4,309 pada signifikansi 0,000397 yang lebih kecil dari 

0,05 maka Ho ditolak artinya bahwa pelayanan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pada variabel Harga dengan nilai t 
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hitung -4,228 pada signifikansi 0,000538 yang lebih kecil dari 0,05 maka 

Ho ditolak artinya bahwa harga secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Pada variabel Lokasi dengan nilai t hitung 

5,647 pada signifikansi 0,000167 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak 

artinya bahwa Lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil dalam penelitian ini pada variabel pelayanan 

menunjukkan bahwa pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini menggambarkan bahwa 

semakin tinggi pelayanan yang diberikan maka akan semakin 

tinggi loyalitas pelanggan. 

Pelayanan suatu perusahaan haruslah terus dipertahankan 

dan ditingkatkan karena pelanggan mengharapkan mendapat suatu 

pelayanan yang baik bahkan melebihi yang mereka harapkan 

sehingga pelanggan akan puas terhadap perusahaan yang bergerak 

dibidang kuliner tersebut. Kepuasan pelanggan atas pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan akan di ketahui apabila melakukan 

suatu pengukuran dan pengujian terhadap pelanggan. Pelayanan 

dinilai memuaskan apabila pelayanan dapat memenuhi kebutuhan. 

Apalagi dalam pengunjung yang paling banyak datang pada level 

remaja dimana pelayanan juga sangat diperhatikan. Dari karyawan 

bersikap ramah, cepat dalam meresponden pelanggan, menerima 

keluhan dan lain-lain akan memberikan pelanggan nyaman di 

tempat tersebut. Pelayanan yang sesuai harapan konsumen akan 

menghasilkan kepuasan dan secara jangka panjang akan 

menghasilkan loyalitas yang tinggi pada konsumen. Hasil ini 

didukung oleh penelitian Aryani et al (2010), saputro (2010), 

fardiani (2013), Muzakki (2013), wulandari (2013), dan Hadiyati 

(2010). 



 

 

7 

 

3.2.2 Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil dalam penelitian ini pada variabel Harga 

menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini menggambarkan bahwa 

semakin tinggi harga yang diberikan maka akan semakin rendah 

loyalitas pelanggan. Harga merupakan bagian yang terpenting 

dalam penjualan. Pengaruh harga bagi pelanggan maupun 

masyarakat sangatlah penting sehingga penataan dan penetapan 

harga haruslah diteliti supaya bisa  dijadikan pertimbangan 

pelanggan saat melakukan pembelian. 

Menurut Hurriyati dalam Pongoh (2013) menyatakan 

bahwa harga mempunyai peranan penting dalam proses 

pengambilan keputusan yaitu peranan alokasi dari harga adalah 

membantu pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat 

atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan daya 

belinya. Apalgi dalam studi penelitian ini pengunjung yang paling 

banyak datang pada usia anak muda yang masih duduk dibangku 

kuliah. Ini menimbulkan konsumen pada lavel dibangku kuliah 

belum memiliki pendapatan tersendiri masih tergantung pada 

orang. Dari ketergantungan yang diberikan orang tua, uang yang 

dimiliki terbatas sehingga dalam membeli semua makanan atau 

minuman akan sangat diperhitungkan dengan sangat detail dengan 

uang yang dimiliki. Ketika tidak sesuai dengan yang yang dimiliki 

dan harga yang ditawarkan maka konsumen akan beralih dengan 

makan atau minum ditempat lain yang lebih terjangkau dengan 

uang yang dimilikinya. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Fariani (2013), antyadika (2012), dan Muzakki (2013),  

3.2.3 Pengaruh Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil dalam penelitian ini pada variabel Lokasi 

menunjukkan bahwa Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
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tinggi lokasi yang diberikan maka akan semakin tinggi loyalitas 

pelanggan. Menurut Rohmat dan Saputra (2015) Lokasi adalah 

salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang memegang peranan 

penting dalam hal mengalokasikan barang atau jasa dan 

melancarkan arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 

Studi yang dilakukan lokasi menjadi salah satu langkah 

strategi yang pening dalam memasarkan produknya. Ketika lokasi 

yang dimiliki jauh dari konsumen secara otomatis konsumen  tidak 

akan tahu produk yang dipasarkan oleh usaha tersebut. Hal ini akan 

menimbulkan konsumen tidak akan datang karena produk yang 

dipasarkan tidak diketahui konsumen. Hasil ini didukung ole 

penelitian yang dilakukan oleh wulandari (2013), Muzakki (2013),  

dan Antyadika (2012). 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut; 

Hasil yang dikemukakan pada bab IV diatas, dapat diambil kesimpulan 

menjadi beberapa yaitu: Pertama, Variabel Pelayanan memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Kedua, Variabel 

Harga memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap loyalitas 

pelanggan. Ketiga, Variabel Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan dan 

psoitif terhadap loyalitas pelanggan. Keempat, Variabel Pelayanan, Harga, 

dan Lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Dan terakhir, Koesfisien determinan yang mampu memberikan 

sumbangan antara variabel pelayanan, harga dan lokasi terhadap loyalita 

pelanggan sebesar 58,9%. 

Dari hasil-hasil yang dikemukakan diatas berdasarkan kesimpulan 

maka dapat diberikan saran sebagai berikut: Untuk penelitian yang akan 

datang, diharapkan untuk memberikan penambahan variabel lain selain 
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dalam peneltian ini karena penelitian ini belum cukup menjelaskan loyalitas 

pelanggan yang dihasilkan. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah data yang 

digunakan agar penelitian ini mampu memberikan gambaran secara nyata 

tentang objek penelitian yang dilakukan. Bagi pihak yang bersangkut, 

ketiga variabel yang diajukan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan 

dalam menjalankan usahanya karena ini memberikan efek yang besar bagi 

kemajuan usaha yang dilakukan. 
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