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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KINERJA 

KARYAWAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 

(Studi Kasus Pada KOPMA UMS) 

 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan 

pelanggan.Penelitianini menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan metode convenience sampling. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan di KOPMA UMS 

yang berjumlah 125 orang. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kinerja 

karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

  

Kata Kunci : kualitas pelayanan, kinerja karyawan, kepuasan 

pelanggan. 

abstract 

 This research aim to test and analyses influence of service quality 

and employees performance of customer satisfaction. This research 

use quantitative descriptive research type with method of 

convenience sampling. Sample which used in this research is 

customers in KOPMA UMS amounting to 125 people. The analyzer 

used doubled linear regression analysis. Result of from this research 

indicates that service quality and employees performance have an 

effect to customers satisfaction. 

Keyword : service quality, performance of employees, and 

satisfaction of customers. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Pelanggan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Pada masa lalu terdapat 

kecenderungan bahwa perusahaan lebih mengkonsentrasikan diri pada 

kemampuan internal dengan memberikan penekanan pada kinerja produk, inovasi, 

dan teknologi tanpa kewajiban untuk memahami apa yang dibutuhkan pelanggan. 

Kini dengan tingkat persaingan yang demikian tajam, begitu banyak perusahaan 

yang berlomba untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih baik sesuai dengan 

referensi pasar, sehingga pelanggan memiliki begitu banyak pilihan. Sebagai 
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konsekuensinya, jika perusahaan ingin mencapai kinerja keuangan yang superior 

dalam jangka panjang, maka mereka harus menciptakan dan memberikan suatu 

produk dan jasa yang bernilai baik bagi para pelanggan. Kepuasan pelanggan ini 

merupakan salah satu kunci untuk dapat memajukan suatu perusahaan dalam 

bidang apa saja. 

Selain dipengaruhi oleh kualitas jasa atau  pelayanan, kepuasan pelanggan 

juga ditentukan  oleh pengaruh kinerja individu karyawan. Penilaian kinerja 

karyawan juga tidak kalah pentingnya dengan kualitas jasa atau  pelayanan. 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Sedangkan koperasi mahasiswa (KOPMA) adalah koperasi yang 

pada umumnya pengurus-pengurus, badan pengawas dan anggotanya adalah 

mahasiswa.  

 

1.1 KAJIAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

1.1.1 Kepuasan Pelanggan 

Menurut penelitian Kotler & Armstrong (2008) kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction) tergantung pada kinerja anggapan produk relatif terhadap 

ekspektasi pembelian. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, maka 

pelanggan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan 

puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, maka pelanggan sangat puas. 

1.1.2 Kualitas Pelayanan 

Menurut penelitian  Moenir (2010) agar pelayanan dapat memuaskan 

pelanggan, maka karyawan harus dapat memenuhi empat syarat pokok, yaitu: 1) 

Tingkah laku yang sopan, 2) Cara menyampaikan, 3) Waktu penyampaian, 4) 

Keramahtamahan 

1.1.3 Kinerja Karyawan 

Menurut penelitian Simamora (2004) kinerja karyawan merupakan suatu 

pencapaian persyaratan-persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara 

langsung dapat tercermin dari keluaran (output) yang menghasilkan jumlah 
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maupun kualitasnya. Kinerja karyawan merupakan sebuah proses yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menciptakan 

produk atau jasa.  

1.2 HIPOTESIS 

Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kinerja Karyawan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan KOPMA UMS  

b. Kualitas Pelayanan berpengaruh  terhadap kepuasan pelanggan KOPMA 

UMS. 

c. Kinerja Karyawan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan KOPMA UMS. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu 

suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan 

angka. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian penjelasan (explanatory 

research) dengan menggunakan metode survei, yaitu metode pengumpulan data 

primer berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan respoden. 

2.2 Populasi dan Sampel 

populasi yang menjadi objek adalah pelanggan di KOPMA UMS. Sampel 

yang digunakan adalah pelanggan di KOPMA UMS yang berjumlah 125 orang. 

Adapun metode yang digunakan adalah convenience sampling. Metode ini 

merupakan pengumpulan informasi dari pelanggan yang dengan senang hati 

bersedia memberikannya. 

2.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang mana data ini 

didapatkan dengan kuesioner yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner 

kepada responden. Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner atau 

angket. Sumber data diperoleh dari pelanggan di KOPMA UMS. 
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2.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner 

yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Data 

diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada pelanggan di KOPMA 

UMS. Kuesioner mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Santi (2013). 

 

2.5 Definisi Pengukuran Variabel 

2.5.1 Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan usaha, 

karena dengan memuaskan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan tingkat 

keuntungannya. . Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk 

kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan jawaban responden 

menggunakan skala antara 1 sampai dengan 5, yaitu: skor 5 menunjukkan “Sangat 

Setuju (SS),” skor  4 menunjukkan “Setuju (S),” skor 3 menunjukkan “Netral 

(N),” skor 2 menunjukkan “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 menunjukkan “Sangat 

Tidak Setuju (STS).” Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan adalah: 1) Prosedur pelayanan, 2) Persyaratan pelayanan, 3) 

Kemampuan/kompetensi, 4) Keadilan mendapat pelayanan, 5) Kepastian jadwal 

pelayanan. 

2.5.2 Kualitas Pelayanan 

 Kualitas pelayanan adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau jasa 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

pelanggan. Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk 

kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan jawaban responden 

menggunakan skala antara 1 sampai dengan 5, yaitu: skor 5 menunjukkan “Sangat 

Setuju (SS),” skor  4 menunjukkan “Setuju (S),” skor 3 menunjukkan “Netral 

(N),” skor 2 menunjukkan “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 menunjukkan “Sangat 

Tidak Setuju (STS).” Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan adalah: 1) Tangiable (bukti fisik), 2) Reliability (keandalan), 3) 

Responsiveness (daya tanggap), 4) Assurance (jaminan), 5) Empathy (perhatian). 
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2.5.3 Kinerja Karyawan 

 Kinerja karyawan adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menciptakan produk atau jasa. 

Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan 

lima skala likert. Untuk setiap pemilihan jawaban responden menggunakan skala 

antara 1 sampai dengan 5, yaitu: skor 5 menunjukkan “Sangat Setuju (SS),” skor 4 

menunjukkan “Setuju (S),” skor 3 menunjukkan “Netral (N),” skor 2 

menunjukkan “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 menunjukkan “Sangat Tidak Setuju 

(STS).” Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan adalah: 1) 

Pelayanan yang kondusif, 2) Kedisiplinan, 3) Tanggung jawab, 4) Kecepatan dan 

ketepatan waktu, 5) Keramahan dan kesopanan, 6) Hubungan baik karyawan 

dengan pelanggan. 

 

2.6 Uji Instrumen 

2.6.1 Uji Validitas 

 Menurut Ghozali (2011:52) suatu variabel atau pernyataan dikatakan 

valid apabila pada kuesioner tersebut, yang mana skor variabel atau pernyataan 

tersebut berkolerasi secara signifikan dengan skor total pada taraf 0,05. Apabila 

nilai koefisien korelasi dari skor item masing-masing variabel rhitung lebih besar 

rtabel, maka pernyataan dinyatakan valid. 

2.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan sebagai alat pengumpulan data. Menurut Ghozali (2011:47) suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 

0,60. 

 

2.7 Uji Asumsi Klasik 

2.7.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160) apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai 
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signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti nilai menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal. 

2.7.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi dapat diketahui dengan melihat Variance 

Inflation Factor (VIF) dan tolerance yang mana jika nilai VIF lebih besar dari 10 

dan tolerance lebih kecil dari 0,10, maka model regresi bebas multikolinearitas.  

2.7.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya 

heterokedastisitas didalam penelitian ini menggunakan uji Rank Spearman dengan 

melihat tingkat signifikan yang digunakan. Menurut Ghozali (2011:139) apabila 

angka signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. 

 

2.8 Pengujian Hipotesis 

2.8.1Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Model pengujian menggunakan metode analisis regresi berganda 

menunjukkan hubungan (korelasi) antara kejadian satu dengan kejadian yang 

lainnya. Karena terdapat lebih dari dua variabel, maka hubungan linier dapat 

dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda. Model regresi yang 

digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut: 

KP =  α +β1KPL+ β2KK+ e  (1) 

Keterangan: 

KP                    = Kepuasan Pelanggan 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi Kepuasan Pelanggan 

β2 = Koefisien Regresi Kinerja Karyawan 

KPL = Kualitas Pelayanan 

KK = Kinerja Karyawan 

e    = error term 
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2.8.2 Uji F (Ketepatan Model) 

Tujuan penggunaan uji F adalah untuk mengetahui variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhdap variabel dependen dan 

untuk mengetahui model dari regresi yang digunakan sudah fit (sesuai) atau tidak. 

Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel, berarti ada pengaruh secara serentak 

dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, yang berarti 

model regresi goodness of fit. 

b. Jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel, berarti tidak ada pengaruh secara 

serentak dari semua variabel independen terhadap variabel dependen, yang 

berarti model regresi tidak fit.  

2.8.3 Uji t (Uji Hipotesis) 

Menurut Ghozali (2011:98) apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel atau 

tingkat signifikan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen 

tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependennya atau dengan 

kata lain hipotesis alternatif terdukung secara statistik. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah pelanggan di Koperasi 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pelaksanaan penelitian 

dimulai dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden.Teknik 

pengambilan sampel atau responden dalam penelitian dilakukan dengan metode 

convenience sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

kemudahan.  
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TABEL 1 

TINGKAT PENGEMBALIAN KUESIONER 

 Jumlah 

Kuesioner yang disebar 125 

Kuesioner yang tidak kembali (4) 

Kuesioner yang kembali 121 

Respon rate = 121/125 X 100 % 96,8% 

Jumlah kuesioner siap dianalisis 121 

Usable respon rate = 121 

121/125X 100% 96,8% 

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 

3.2 DESKRIPSI DATA 

3.2.1 Usia 

TABEL 2 

KARAKTERISTIK BERDASARKAN USIA RESPONDEN 

            Usia Jumlah Persentase 

<= 20 TAHUN 83 68,6% 

>=20 TAHUN 38 31,4% 

Total 121 100,0% 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Tabel 2 menunjukkan karakteristik responden penelitian berdasarkan 

usiadi KOPMA UMS. Hasil yang diperoleh bahwa sebanyak 83 responden atau 

68,6%dan sisanya  usia lebih dari 20 tahun sebanyak 38 responden atau 31,4%. 

Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwasebagian besar responden memiliki usia 

kurang dari 20 tahun. 

3.2.2 Jenis Kelamin 

TABEL 3 

KARAKTERISTIK BERDASARKAN JENIS KELAMINRESPONDEN 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 45 37,2% 

Perempuan 76 62,8% 

Total 121 100,0% 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Tabel 3 menunjukkan karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis 

kelamin di KOPMA UMS. Hasil yang diperoleh bahwa perempuan sebanyak 76 

responden atau 62,8% dan sisanya laki-laki sebanyak 45 responden atau sebesar 

37,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis 

kelamin perempuan. 
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3.2.3 Pekerjaan 

TABEL 4 

 KARAKTERISTIK BERDASARKAN PEKERJAAN RESPONDEN 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

UMS 118 97,5% 

Barista 1 0,8% 

Akuntan 1 0,8% 

Konsultan 1 0,8% 

Total 121 100,0% 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Tabel 4 menunjukkan karakteristik responden penelitian berdasarkan 

pekerjaan di KOPMA UMS. Hasil yang diperoleh bahwa sebanyak 118 responsen 

atau 97,5% adalah mahasiswa UMS, dan sisanya barista, akuntan, dan konsultan 

masing-masing sebanyak 1 responden atau sebesar 0,8%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa UMS. 

3.3 Uji Statistik Deskrptif 

Statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 

minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi. Statistik deskriptif dapat 

dilihat pada tabel 5. 

TABEL 5 

STATISTIK DISKRIPTIF 

 N Minimum Maksimu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Kepuasan Pelanggan 121 8 20 15.11 1.848 

Kualitas Pelayanan 121 23 45 36.42 4.273 

Kinerja Karyawan 121 12 28 22.40 2.629 

Valid N (listwise) 121     

Sumber: Data Primer Diolah Penulis, 2018 

Berdasarkan pada tabel 5 diketahui bahwa variabel kepuasan pelangan 

dengan nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata 

sebesar 15,11,dan standar deviasi sebesar 1,848. Variabel kualitas pelayanan 

dengan nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 45, nilai rata-rata 

sebesar 36,42, dan standar deviasi sebesar 4,273. Variabel kinerja karyawan 

dengan nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 28, nilai rata-rata 

sebesar  22,40, dan standar deviasi sebesar 2,629. 
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3.4 Uji Instrumen 

3.4.1 Uji Validitas 

Teknik korelasi yang digunakan dalam melakukan uji validitas adalah 

dengan metode Pearson’s Product Moment yang menguji dua sisi yang terdapat 

pada program SPSS. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif, maka butir 

atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

1) Variabel Kepuasan Pelanggan 

TABEL 6 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KEPUASAN 

PELANGGAN 

 

Sumber: Data primer diolah penulis,2018 

Berdasarkan hasil tabel 6 menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan dalam instrumen kepuasan pelanggan dinyatakan valid karena 

rhitung pada setiap pernyataan lebih besar dari pada rtabel. Dengan demikian 

butir-butir pernyataan dalam variabel kepuasan pelanggan layak 

dipergunakan sebagai instrumen penelitian. 

2) Variabel Kualitas Pelayanan 

TABEL 7 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KUALITAS PELAYANAN 

No Item  rhitung rtabel Keterangan  

1 0,635 0,179 Valid 

2 0,666 0,179 Valid 

3 0,669 0,179 Valid 

4 0,617 0,179 Valid 

5 0,566 0,179 Valid 

6 0,649 0,179 Valid 

7 0,674 0,179 Valid 

8 0,595 0,179 Valid 

9 0,649 0,179 Valid 

10 0,625 0,179 Valid 

Sumber: Data primer diolah penulis,2018 

Item  rhitung rtabel Keterangan 

1 0,765 0,179 Valid 

2 0,749 0,179 Valid 

3 0,771 0,179 Valid 

4 0,726 0,179 Valid 
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  Berdasarkan hasil tabel 7 menunjukkan bahwa semua item 

pernyataan dalam instrumen kualitas pelayanan dinyatakan valid karena 

rhitung pada setiap pernyataan lebih besar dari pada rtabel. Dengan demikian 

butir-butir pernyataan dalam variabel kualitas pelayanan layak 

dipergunakan sebagai instrumen penelitian. 

3) Variabel Kinerja Karyawan 

TABEL 8 

HASIL UJI VALIDITAS VARIABEL KINERJA KARYAWAN 

No Item  rhitung rtabel Keterangan  

1 0,686 0,179 Valid 

2 0,704 0,179 Valid 

3 0,751 0,179 Valid 

4 0,707 0,179 Valid 

5 0,694 0,179 Valid 

6 0,582 0,179 Valid 

Sumber: Data primer diolah penulis, 2018 

Hasil tabel 8 menunjukkan bahwa semua item pernyataan dalam 

instrumen kinerja karyawan dinyatakan valid karena rhitung pada setiap 

pernyataan lebih besar dari pada rtabel. Dengan demikian butir-butir 

pernyataan dalam variabel kinerja karyawan layak dipergunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

TABEL 9 

HASIL UJI RELIABILITAS 

Variabel  Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kepuasan Pelanggan 0,744 Reliabel/andal 

Kualitas Pelayanan 0,835 Reliabel/andal 

Kinerja Karyawan 0,774 Reliabel/andal 

Sumber :Data primer diolah penulis, 2018 

Hasil pengujian tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

variabel kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dan kinerja karyawandi atas 

0,60. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang digunakan 

dalam instrumen variabel kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, dan kinerja 

karyawan adalah reliabel atau andal untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.  
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3.5 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas 

 Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 10.  

TABEL 10 

HASIL UJI NORMALITAS 

Variabel Kolmogorov-

Smirnov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 0,563 0,909 Data berdistribusi normal 

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 

 Dari tabel 10 menunjukan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov 

adalah 0,563 dengan probabilitas (p-value) sebesar 0,909 nilai tersebut berada 

diatas taraf signifikan 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada model 

persamaan regresi terdistribusi normal.  

3.5.2 Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel 11. 

TABEL 11 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kinerja Karyawan 0.494 2,026 Bebas Multikolineritas 

Kualitas Pelayanan 0.494 2,026 Bebas Multikolineritas 

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 

Berdasarkan tabel 11 terlihat bahwa masing-masing nilai VIF variabel 

bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi, 

sehingga memenuhi syarat analisis regresi. 

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji rank spearman ditunjukan 

dalam tabel 12. 

TABEL 12 

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Variabel Signifikan α Keterangan 

Kinerja Karyawan 0,438 0,05 Bebas Multikolineritas 

Kualitas Pelayanan 0,503 0,05 Bebas Multikolineritas 

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 
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Berdasarkan tabel 12 terlihat bahwa masing-masing variabel bebas 

memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji Regresi Linier Berganda 

  Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 13. 

TABEL 13 

HASIL UJI LINEAR BERGANDA 

Variabel Koefisien Regresi thitung Signifikan 

(Constant) 2,877 2,642 0,009 

Kualitas Pelayanan (KPL) 0,213 5,451 0,000 

Kinerja Karyawan (KK) 0,199 3,129 0,002 

R
2 

                        =  0,523
 

Adjusted R
2 

         =  0,515
 

Fhitung        =  64,609 

Sig/Prob  = 0,000 

  

Sumber : Data Primer Diolah Penulis, 2018 

Adapun interpretasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

α =  Nilai konstanta sebesar 2,877 menunjukkan bahwa jika variabel kualitas 

pelayanan dan kinerja karyawan diasumsikan konstan atau sama dengan nol 

maka kepuasan pelanggan sebesar 2,877. 

β¹ = Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan sebesar 0,213. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, maka tingkat 

kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, apabila semakin rendah 

kualitas pelayanan, maka tingkat kepuasan pelanggan akan menurun.  

β² = Koefisien regresi  variabel  kinerja karyawan sebesar 0,199. Hasil ini 

menunjukkan bahwa apabila semakin tinggi kinerja karyawan maka 

kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, apabila apabila semakin 

rendah kinerja karyawan maka kepuasan pelanggan akan menurun. 

3.6.2 Uji F (Uji Fit Model) 

  Uji simultan dengan Ftest ini bertujuan untuk mengetahui model data yang 

digunakan tidak bias sebagai dasar estimasi. Hasil Ftest  ditunjukkan pada tabel 

14. 
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TABEL 14 

HASIL UJI F-TEST 

Model Squares df Fhitung sig 

Regression 107,048 2 64,609 0,000 

Residual 1,657 118   

Total  120   

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai Fhitung (64,609) lebih 

besar dari Ftabel (3,07) dengan p-value (0,000) lebih kecil dari 0,05, jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan kinerja karyawan berpengaruh 

terhadap variabel kepuasan pelanggan. Selain itu dengan melihat nilai signifikan 

kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model penelitian sudah tepat ( fit of 

goodness). 

3.6.3 Uji R
2 

(Koefesien Determinasi) 

Hasil uji koefesien determinasi dapat dilihat pada tabel 15. 

TABEL 15 

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R
2) 

Model R square Adjusted R square 

Regression 0,523 0,515 

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 

Hasil perhitungan untuk nilai koefesien determinasi dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau adjusted R
2
sebesar 0,515. 

Hal ini berarti bahwa 51,5% variasi variabel kepuasan pelangan dijelaskan oleh 

variabel kualitas pelayanan dan kinerja karyawan, sedangkan sisanya yaitu 

sebesar 48,5% dijelaskan oleh faktor variabel lain diluar model. 

3.6.4 Uji hipotesis (Uji Statistik t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individu. Hasil uji masing-masing hipotesis dapat 

dilihat pada tabel 16. 

TABEL 16 

HASIL UJI HIPOTESIS 

Variabel thitung ttabel p-value Keterangan 

Kualitas Pelayanan 5,451 1,980 0,000 Signifikan 

Kinerja Karyawan 3,129 1,980 0,002 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah penulis, 2018 
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Berdasarkan tabel 16  diperoleh perhitungan mengenai hubungan variabel 

bebas terhadap variabel terikat serta diuraikan sebagai berikut: 

1). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Nilai thitung untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 5,451 lebih besar dari 

1,980 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. 

2). Pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan pelanggan 

Nilai thitunguntuk variabel kinerja karyawan sebesar 3,129 lebih besar dari 

1,980 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 5%, sehingga 

menunjukkan bahwa kinerja karyawan berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3.7 PEMBAHASAN 

1) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. Dari 

hasil tabel IV.16 dapat diketahui hasil uji t terhadap ttabel  untuk variabel kualitas 

pelayanan memiliki thitung sebesar 5,451 lebih besar dari 1,980 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 5%, yang berarti kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil riset ini sesuai dengan penelitian 

Sasongko (2013) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

hubungan yang positif dan signifikansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

mendukung oleh penelitian Nugroho (2015) yang memiliki hasil sama yaitu 

kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

2) Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Kepuasan Pelanggan. Dari 

hasil tabel IV.16 dapat diketahui hasil uji t terhadap ttabel  untuk variabel kinerja 

karyawan memiliki thitung  sebesar 3,129 lebih besar dari 1,980 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 5%, yang berarti kinerja karyawan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kinerja karyawan telah memberikan 

dampak positif dengan membuat pelanggan puas terhadap pelayanan sehingga 

banyak pelanggan yang merasa nyaman dan senang untuk memakai jasa 

perusahaan. Menurut penelitian Tranggono (2008) simpulan bahwa kinerja 
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karyawan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik 

kinerja karyawan, maka konsumen akan semakin terpuaskan. 

3) Pengaruh kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil uji F memperoleh nilai  Fhitung (64,609) lebih besar 

dari Ftabel (3,07) dengan p-value (0,000) lebih kecil dari 0,05, jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan kinerja karyawan berpengaruh 

terhadap variabel kepuasan pelanggan. Kualitas layanan dan kinerja karyawan 

menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan 

menjadi konsep yang banyak digunakan untuk memeriksa kinerja perusahaan. 

Terciptanya kepuasan pelanggan menjadi syarat mutlak untuk perkembangan 

suatu perusahaan, pelanggan yang puas akan melakukan pembelian ulang dan 

menjadi pelanggan yang loyal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sabariah (2015) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1) Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini dapat 

dilihat darinilai thitung (5,451) lebih besar dari pada ttabel (1,980) atau dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,000 lebihkecil dari α = 0,05. Dengan demikian 

H1 diterima. 

2) Kinerja karyawan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil ini dapat 

dibuktikan dengan nilai thitung (3,129) lebih besar dari pada ttabel (1,980) atau 

nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 5%. Dengan demikian H2 

diterima. 

3) Kualitas layanan dan kinerja karyawan secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan. Hasil ini dapat dilihat dari nilai Fhitung (64,609) lebih 

besar dari Ftabel (3,07) dengan p-value (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian H3 diterima. 
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4.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, adapun keterbatasan penelitian yang ada yaitu  

1) Penelitian ini hanya melalui penyebaran kuesioner, tidak melalui survei lain 

seperti wawancara, sehingga belum memberikan gambaran hasil yang dapat 

digeneralisasi. 

2) Sampel yang digunakan hanya sebatas pelanggan kantin dan fotocopy 

KOPMA UMS, sehingga eksternal validitas sampel masih rendah. 

3) Penelitian ini terbatas pada variabel yang dipergunakan yaitu hanya kinerja 

karyawan dan kualitas pelayanan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

sehingga variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi kepuasan 

pelanggan tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti 

memiliki beberapa saran sebagai berikut :  

1) Penelitian selanjutnya sebaiknya data dikumpulkan dengan meminta 

keterangan secara langsung pada responden dengan melakukan wawancara. 

2) Bagi peneliti selanjutnya agar menambah objek penelitian yang ada supaya 

hasil penelitian lebih bisa digeneralisasi.  

3) Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, seperti kualitas produk,biaya, harga, dan 

emosi. 
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