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PENGARUH KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING PADA HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN 

PEMBELIAN ULANG PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG  

DI SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan sebagai 

variabel intervening pada hubungan kualitas pelayanan dengan pembelian ulang 

pada perusahaan jasa pengiriman barang di Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengambilan data penelitian 

primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner yang menggunakan skala likert 1-5. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan jasa 

pengiriman baranag di Surakarta dengan karakteristik pelanggan yang sudah 

pernah melakukan pembelian lebih dari 2 kali. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 100 sampel dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel 

berdasarkan purpose sampling. Dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap pembelian ulang. Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap 

pembelian ulang. Kepuasan pelanggan dapat memediasi kualitas pelayanan 

terhadap pembelian ulang. 

 

Kata Kunci : kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, pembelian ulang 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the effect of customer satisfaction as 

an intervening variable on the relationship of service quality with repurchase in 

freight forwarding companies in Surakarta. This type of research is quantitative 

research that uses primary research data collection techniques. Data collection 

methods used in this study are using a questionnaire that uses 1-5 likert scale. The 

population used in this study are people who use baranag delivery services in 

Surakarta with the characteristics of customers who have already purchased more 

than 2 times. The sample in this study amounted to 100 samples using a sampling 

technique based on purpose sampling. By using path analysis, the results of the 

study indicate that service quality has a positive effect on customer satisfaction. 

Service quality has a positive effect on repurchase. Customer satisfaction has a 

positive effect on repurchase. Customer satisfaction can mediate the quality of 

service to repurchase. 

 

Keywords: Service Quality, Customer Satisfaction, Repeat Purchase 
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1. PENDAHULUAN 

Persaingan dalam dunia bisnis mengalami peningkatan akibat dari 

keterbukaan pasar. Banyak serta beragamnya produk atau jasa yang bersaing 

dalam satu pasar mengharuskan setiap perusahaan untuk meningkatkan 

kualitasnya. Bidang dari bisnis bermacam-macam, salah satunya adalah di 

bidang jasa. Di mana setiap orang sangat membutuhkan jasa, contoh saja jasa 

yang bergerak di bidang pengiriman barang. Jasa pengiriman barang 

merupakan jasa yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Dalam 

memenangkan persaingan, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatan kualitas pelayanan. Dengan memahami apa yang diinginkan dan 

diharapkan konsumen dari kualitas layanan yang diberikan, maka akan 

didapatkan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut (Panjaitan & 

Yuliati, 2016). 

Hasil riset yang diprakarsai Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), 

Google Indonesia, dan TNS (Taylor Nelson Sofres) memperlihatkan bahwa 

tahun 2013, nilai pasar e-commerce mencapai 8 miliar dolar AS atau setara 

94,5 triliun rupiah. Pada tahun 2016 diprediksi naik tiga kali lipat menjadi 25 

miliar dolar AS atau sebesar 295 triliun rupiah. Dalam mendukung bisnis e-

commerce diperlukan jasa pengiriman barang, ini merupakan peluang yang 

sangat besar. Sebagai pendukung bisnis, perusahaan pengiriman barang harus 

senantiasa selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Perkembangan e-

commerce telah mengubah budaya pengiriman yang semula paket besar 

menjadi mayoritas paket kecil. Oleh dari sebab itu, perusahaan jasa 

pengiriman harus selalu senantiasa meningkatkan fasilitas dan pelayanannya. 

Bidang jasa adalah bidang yang menawarkan berbagai pelayanan 

dengan memberikan bantuan kepada para konsumen dalam berbagai hal. 

Bidang jasa merupakan bidang yang tak akan pernah mengalami kebangkrutan 

atau pailit meski dalam kondisi sulit sebab setiap orang sudah pasti 

membutuhkan bantuan orang lain dalam menuntaskan atau menyelesaikan 

berbagai hal. Jasa pengiriman merupakan salah satu bidang jasa yang paling 

banyak di gunakan. Jasa pengiriman sangat membantu mengirimkan benda 
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kepada seseorang. Entah jaraknya memang sangat jauh, tidak begitu jauh, 

yang pasti perusahaan pengiriman memiliki andil dalam sampainya benda 

yang dikirim kepada yang dituju (Masruri & Supriyatin, 2013). 

Keterbukaan pasar di Indonesia membuat persaingan yang ketat antar 

perusahaan karena banyak produk atau jasa yang bersaing dalam satu pasar. 

Dalam upaya untuk memenangkan pasar, pihak produsen harus menyusun 

berbagai strategi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

memuaskan konsumen. Kepuasan konsumen terhadap perusahaan jasa 

diartikan sebagai suatu keadaan dimana harapan konsumen terhadap suatu 

pelayanan sesuai dengan kenyataan yang diterima tentang pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen. Jika pelayanan suatu perusahaan jasa tersebut 

jauh dibawah harapan konsumen maka konsumen akan kecewa. Sebaliknya, 

jika layanan yang diberikan memenuhi harapan konsumen, maka konsumen 

akan senang. Harapan konsumen dapat diketahui dari pengalaman mereka 

sendiri saat menggunakan pelayanan suatu perusahaan jasa, omongan orang 

lain dan informasiiklan (Panjaitan & Yuliati, 2016). 

Kotler (dalam Alma, 2007) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan 

adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan 

mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk dan service yang 

dihasilkan perusahaan. Pelayanan yang berkualitas berperan penting dalam 

membentuk kepuasan konsumen, selain itu juga erat kaitannya dalam 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Semakin berkualitas pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan maka kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan akan semakin tinggi (Panjaitan & Yuliati, 2016). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan adalah 

mendengar suara konsumen, hal ini berarti perusahaan harus melakukan 

interaksi dengan konsumen dengan maksud untuk memperoleh umpan balik 

(feed back) berapa tanggapan konsumen tentang  sarana dan prasarana yang 

berhubungan dengan pelayanan yang diberikan sebagai kontrol dan ukuran 

keberhasilan (Masruri & Supriyatin, 2013). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan berbagai 

permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah tersebut di antaranya :  

Apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan pada 

perusahaan jasa pengiriman barang di Surakarta ? Apakah kualitas pelayanan 

mempengaruhi pembelian ulang pada perusahaan jasa pengiriman barang di 

Surakarta ? Apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi pembelian ulang 

pada perusahaan jasa pengiriman barang di Surakarta ? Apakah kepuasan 

pelanggan dapat memediasi kualitas pelayanan terhadap pembelian ulang ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk menguji dan menganalisis 

apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan pada 

perusahaan jasa pengiriman barang di Surakarta. Untuk menguji dan 

menganalisis apakah kualitas pelayanan mempengaruhi pembelian ulang  

pada perusahaan jasa pengiriman barang di Surakarta. Untuk menguji dan 

menganalisis apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi pembelian ulang  

pada perusahaan jasa pengiriman barang di Surakarta. Untuk menguji dan 

menganalisis apakah kepuasan pelanggan dapat memediasi kualitas pelayanan 

terhadap pembelian ulang. 

  

2. METODE  

2.1 Populasi 

Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam 

lingkup yang diteliti (Martono, 2014: 76). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pengguna jasa pengiriman barang di Surakarta. 

 

2.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Besarya jumlah sampel yang diambil, 

mengacu pada pendapat bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan 

multivariate, maka jumlah anggota sampel minimal 5 kali dari jumlah variabel 

bebas yang diteliti dan ditambah 10 persen dari hasil perkalian tersebut untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan sampel (Sugiyono, 2009). Oleh karena 
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indikator variabel bebas dalam penelitian ini berjumlah 10 maka sampel yang 

diambil sebanyak (5 x 10) = 50 ditambah 10 persen dari hasil perkalian 

tersebut, sehingga diperoleh 50 x 10% = 5 dengan demikian kecukupan 

jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 55 sampel responden. Penelitian ini 

menggunkan sampel sebanyak 100 responden 

 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a) Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler dalam Alma (2007:286) kualitas pelayanan adalah suatu cara 

kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus-

menerus terhadap proses, produk dan service yang dihasilkan perusahaan. 

Kualitas pelayanan terbagi menjadi lima yaitu, berupa bukti fisik, keandalan, 

daya tangap, jaminan, dan empati. Indikator dalam mengukur kualitas 

pelayanan adalah : 

1. Memiliki peralatan dan teknologi yang terbaru. 

2. Memiliki fasilitas fisik yang unggulan dan menarik. 

3. Bersungguh- sungguh dalam membantu memecahkan masalah. 

4. Menyediakan layanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 

5. Kepastian jadwal tibanya barang yang dikirim. 

6. Memberikan layanan yan tepat dan cepat kepada pelanggan. 

7. Karyawan bersikap sopan dan memiliki pengertahuan yang memadai 

untuk menjawab pertanyaan pelanggan. 

8. Memberikan perhatian individual kepada pelanggan. 

9. Karyawan yang memberikan perhatian personal kepada pelanggan. 

10. Memahami kebutuhan spesifik pelanggan. 

 

b) Kepuasan Pelanggan 

Menurut Lovelock dan Wright (dalam Panjaitan & Yulianti, 2016) 

menyatakan bahwa, kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca 

pembelian mereka, dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, 
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netralitas, kegembiraan dan kesenangan. Indikator untuk mengukur kepuasan 

pelanggan adalah: 

1. Kesesuaian antara kualitas pelayanan dengan tingkat harapan 

2. Tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis 

3. Tidak ada pengaduan 

 

c) Pembelian Ulang 

Menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Oktaviani, 2015) menyatakan bahwa 

terdapat dua tipe pembelian konsumen, yaitu pembelian percobaan dan 

pembelian ulang. Kondisi di mana konsumen membeli suatu produk (atau 

merek) untuk pertama kali dan dalam jumlah kecil, dapat dikatakan sebagai 

pembelian percobaan (trial purchases). Pembelian ulang (repeat purchases) 

adalah kegiatan mengkonsumsi kembali suatu produk karena kepuasan yang 

diciptakan dan dalam jumlah besar. Indikator untuk mengukur pembelian 

ulang adalah : 

a. Melakukan pembelian lagi di waktu mendatang. 

b. Merekomendasikan kepada orang lain. 

c. Memilih melakukan pembelian di tempat yang sama. 

d. Selalu mencari produk jasa yang ditawarkan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Uji Hipotesis 

3.1.1 Analisa Regresi Berganda (Multiple Regression) 

Analisis regresi adalah hubungan fungsional yang terjadi antara satu variabel 

dependen dengan variabel independen, agar dapat diketahui nilai duga rata-

rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen tersebut. Model 

persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t. 

hitung 

Sig. 

B Std.Error Beta 

Persamaan 1 

(Constant) 

 

3,034 

 

1,915 

  

1,584 

 

0,116 

Kualitas 

Pelayanan 

0,228 0,048 0,432 4,742 0,000 

Dependent : Kepuasan   

 

Persamaan 2 

(Constant) 

 

6,924 

 

0,993 

  

6,971 

 

0,000 

Kualitas 

Pelayanan 

0,150 0,027 0,435 5,499 0,000 

Kepuasan 

Pelanggan 

0,266 0,052 0,406 5,132 0,000 

Dependent : Pembelian Ulang  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Y = 3,034 + 0,228 X1 + e      ( 1 ) 

Nilai konstanta 3,034 dengan nilai positif yang artinya dengan jika 

tidak adanya variabel kualitas pelayanan maka kepuasan pelanggan tetap 

akan meningkat. 

Nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,228 berarti variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Jika variabel 

kualitas pelayanan meningkat maka kepuasan juga akan meningkat dan 

sebaliknya. 

Y = 6,924 + 0,150 X1 + 0,266 M + e     ( 2 ) 

Nilai konstanta 6,924 dengan nilai positif yang artinya dengan jika 

tidak adanya variabel kualitas pelayanan maka pembelian ulang tetap akan 

meningkat. 

Nilai koefisien b1 adalah sebesar 0,150 berarti variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. Jika variabel 

kualitas pelayanan meningkat maka pembelian ulang juga akan meningkat 

dan sebaliknya. 
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Nilai koefisien b2 adalah sebesar 0,266 berarti variabel kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. Jika variabel 

kepuasan pelanggan meningkat maka pembelian ulang juga akan 

meningkat dan sebaliknya. 

 

3.1.2 Uji t   

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.  

a. Uji pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelangan. Ho 

ditolak thitung lebih besar dari ttabel (4,742 > 1,984) maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan terbukti nilai sig (0,000) 

lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

b. Uji pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap pembelian ulang. Ho 

ditolak thitung lebih besar dari ttabel (5,499 > 1,984) maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pembelian ulang dan terbukti nilai sig (0,000) 

lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan variabel kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian ulang. 

c. Uji pengaruh variabel kepuasan pelanggan terhadap pembelian ulang. Ho 

ditolak thitung lebih besar dari ttabel (5,132 > 1,984) maka hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pembelian ulang dan terbukti nilai sig (0,000) 

lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan variabel kepuasan 

pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian ulang. 

 

3.1.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil 

persamaan 1 menunjukkan Fhitung > Ftabel (22,483 > 4,00), maka Ho ditolak 
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berarti ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan secara 

bersama-sama terhadap kepuasan (Y) dan dibuktikan dengan nilai sig (0,000) 

lebih kecil dari dari 0,05 () maka kualitas pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y).  

Hasil dari persamaan 2 menunjukkan hasil Fhitung > Ftabel (49,767 > 

4,00), maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelanggan secara bersama-sama terhadap pembelian 

ulang (Y) dan dibuktikan dengan nilai sig (0,000) lebih kecil dari dari 0,05 () 

maka kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang (Y).  

 

3.1.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil analisis data persamaan 1 diperoleh Adjusted R square (R
2
) 

sebesar 0,187, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan (X1) 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 18,7%. 

Sedangkan sisanya (100% – 18,7% = 81,3%) dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain diluar variabel yang diteliti.  

Berdasarkan hasil analisis data persamaan 2 diperoleh Adjusted R 

square (R
2
) sebesar 0,506, hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas 

pelayanan dan kepuasan  mempunyai pengaruh terhadap pembelian ulang 

sebesar 50,6%. Sedangkan sisanya (100% – 50,6% = 49,4%) dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.  

 

3.2 Pembahasan 

a) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil koefisien regresi diketahui bahwa variabel 

kualitas pelayanan menunjukkan nilai positif sebesar 0,228 dengan 

demikian semakin tinggi variabel kualitas pelayanan maka akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai 

dengan yang dilakukan oleh Annafi Masruri dan Supriyatin (2013) bahwa 



 

10 

 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Kemudian Sacro dan Sri Rahayu (2013) bahwa variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan 

juga Januar Efendi dan Ai Lili Yulianti (2016) dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Semakin baik suatu kualitas 

pelayanan maka kepuasan pelanggan akan semakin baik pula. Kepuasan 

pelanggan tergantung dari suatu kualitas pelayanan, apabila kualitas 

pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan maka kepuasan akan tercapai. 

b) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. 

Variabel Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembelian ulang. Hasil koefisien regresi diketahui bahwa variabel kualitas 

pelayanan menunjukkan nilai positif sebesar 0,150 dengan demikian 

semakin tinggi variabel kualitas maka akan meningkatkan pembelian 

ulang. Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh 

Nadya Oktaviani (2015) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembelian ulang. Apabila kualitas pelayanan sesuai 

dengan harapan pelanggan maka pelanggan akan melakukan pembelian 

ulang. Hal ini terjadi karena apa yang menjadi harapan pelanggan 

terpenuhi.  

c) Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap pembelian ulang. 

Variabel kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pembelian ulang. Hasil koefisien regresi diketahui bahwa variabel kualitas 

pelayanan menunjukkan nilai positif sebesar 0,266 dengan demikian 

semakin tinggi variabel kepuasan pelanggan maka akan meningkatkan 

pembelian ulang. 

Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh 

Koko Safitri (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian ulang. 

Apabila kepuasan dari pelanggan terpenuhi sudah dipastikan pelanggan 
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tersebut akan melakukan pembelian ulang. Ini dikarenakan sudah 

terciptanya kepercayaan dari pelanggan kepada perusahaan akan 

produknya. 

d) Kepuasan pelanggan dapat memediasi kualitas pelayanan terhadap 

pembelian ulang. 

Berdasarkan hasil perhitungan path analysis diketahui bahwa : 

Untuk menghitung pengaruh langsung digunakan fomula sebagai     

berikut : 

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap pembelian ulang  

X  Y = P2 = 0,150  

Pengaruh tidak langsung variabel kualitas pelayanan terhadap 

pembelian ulang melalui kepuasan 

X  M  Y = P1 x P3 = (0,228 x 0,266) = 0,060648 

Jadi besarnya koefisien pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan 

terhadap pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan (total 

pengaruh) = (P2 + (P1 x P3) = 0,210648 

Berdasarkan hasil antara koefisien pengaruh tidak langsung 

dengan koefisien pengaruh langsung dapat dibandingkan, diketahui 

bahwa koefisien pengaruh tidak langsung P2 + (P1 x P3) adalah 

sebesar 0,210648. Sedangkan koefisien pengaruh langsung P2 

adalah sebesar 0,150. Dengan demikian dapat dibandingkan antara 

koefisien pengaruh tidak langsung (0,210648) > koefisien pengaruh 

langsung (0,150). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap pembelian 

ulang melalui kepuasan pelanggan. 

Selanjutnya diuji dengan Sobel test sebagai berikut: 

Hitung standar error dari koefisien indirect effect 

 

 Sab = √b
2 

sa
2  

+ a
2
 sb

2
 + sa

2 
sb

2 
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 Sab = √(0,266)
2 

(0,048)
2  

+ (0,228)
2
 (0,052)

2
 + (0,048)

2 
(0,052)

2 

 Sab = √0,000163021824 + 0,000140564736 + 6,230016e-6
 

 Sab = 0,0176016072 

Berdasarkan hasil Sab maka selanjutnya menghitung nilai t 

hitung dari koefisien ab, untuk menguji signifikasi pengaruh tidak 

langsung digunakan rumus sebagai berikut : 

ab     0.228 x 0,266 

t = ––––––– = -–––––––––––––  = 3,44559445 

        Sab      0,0176016072 

Hasil dari perhitungan rumus didapatkan nilai t = 3,4455, 

yang artinya nilai t hitung (3,4455) > t table 1,984. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan secara signifikan dapat 

memediasi kualitas pelayanan terhadap pembelian ulang. 

Dari perhitungan dan pembahasan sebelumnya dapat dilihat 

bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi mediasi secara sempurna, 

namun terjadi mediasi secara parsial (partial mediation). Ini 

dibuktikan dari hasil analisis jalur (path analysis), bahwa dari jalur 

P1, P2, P3 secara signifikann berpengaruh terhadap pembelian ulang 

(Y). Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tanpa adanya kepuasan 

pelanggan, pembelian ulang masih dapat terjadi atau dari suatu 

kualitas pelayanan yang baik langsung dapat mempengaruhi 

terjadinya pembelian ulang di perusahaan pengiriman barang di 

Surakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian ini sesuai dengan yang 

dilakukan oleh Dady J. Lumenta, Silvya L. Mandey, dan Rotinsulu 

Jopie J. (2014) bahwa harga dan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Nanang Cendriono dan Titik Eka 

Ardiana (2018) bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembelian ulang 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a) Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.  

b) Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian 

ulang. 

c) Kepuasan pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap pembelian 

ulang. 

d) Kepuasan pelanggan memediasi kualitas pelayanan terhadap pembelian 

ulang. 

e) Berdasarkan hasil dari persamaan 1 kualitas pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Y) dan 

persamaan 2 kualitas pelayanan dan kepuasan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian ulang (Y) 
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