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ANALISIS PENGARUH HARGA, PROMOSI, DAN KUALITAS 

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA 

JASA TIKET.COM DI SOLO RAYA 

 

Abstrak 

Pada era modern sekarang ini, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, 

menyebabkan perusahaan harus mampu menciptakan strategi harga, promosi, dan 

kualitas pelayanan yang menarik dan memiliki nilai lebih dari kompetitor lain 

untuk merebut pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu kunci 

keberhasilan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

harga, promosi, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada 

pengguna jasa Tiket.com di Solo Raya. Populasi dan sampel penelitian ini adalah 

Mahasiswa Program Studi Manajemen Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan jumlah responden sebagai 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Analisis data berupa uji 

validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinan, uji 

F, dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, promosi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Tiket.com sebaiknya tetap 

mempertahankan serta meningkatkan promosi, harga, kualitas pelayanan agar 

dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. 

 

Kata Kunci: harga, promosi, kualitas pelayanan, dan kepuasan pelanggan 

 

Abstract 

In today's modern era, competition in the business world is increasingly fierce, 

causing companies to be able to create pricing strategies, promotions, and 

attractive service quality and have more value than other competitors to win 

customers. Customer satisfaction is one of the keys to the company's success. This 

study aims to determine the effect of price, promotion, and quality of service on 

customer satisfaction with Tiket.com service users in Solo Raya. The population 

and sample of this study were students of Management Study Program 2017 

Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Surakarta and 

the number of respondents as samples in this study were 100 respondents. Data 

analysis in the form of validity test, reliability test, normality test, 

multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression analysis, 

determinant coefficient test, F test, and t test. The results of this study indicate that 

the price has a significant effect on customer satisfaction, promotion has a 

positive and significant effect on customer satisfaction, and service quality has a 

positive and significant effect on customer satisfaction. Tiket.com should continue 

to maintain and increase promotions, prices, and quality of service in order to 

compete with other competitors. 

 

Keywords: price, promotion, service quality, and customer satisfaction 
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1. PENDAHULUAN 

Seiring meluasnya jangkauan layanan internet, bisnis e-commerce di Indonesia 

mengalami perkembangan pesat dalam satu dekade terakhir. Situs penyedia 

data Statista memprediksi transaksi jual-beli online di Indonesia akan mencapai 

Rp 144,1 triliun, melampaui capaian 2017 sebesar Rp 104 triliun. Jika 

dibandingkan dengan lima tahun silam, ada kenaikan lima kali lipat. Dengan 

potensi yang besar, industri digital menjadi salah satu sektor yang diandalkan 

pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan. 

Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017, 143,26 juta 

jiwa atau 54,68 persen dari total populasi jumlah penduduk Indonesia 

menggunakan jasa internet. Adapun pengguna e-commerce mencapai 107 juta 

atau 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

Perkembangan e-commerce yang sangat pesat memberikan peluang bagi 

pemasar untuk semakin memperluas jangkaun dalam memasarkan produk barang 

dan jasa. Salah satunya adalah e-commerce yang menawarkan kemudahan untuk 

booking tiket online. Masyarakat tidak perlu mengantri dari pagi atau pergi jauh 

ke loket penjualan tiket demi mendapatkan selembar tiket. Semua dapat dilakukan 

melalui komputer atau aplikasi pada smartphone untuk mendapatkan e-ticket. 

Bisnis e-ticket merupakan ladang subur bagi para pengusaha. Banyak aplikasi 

online maupun web yang menyediakan berbagai urusan pemesanan. Salah satu e-

commerce terbesar di Indonesia yang ikut bersaing dan mampu bertahan hingga 

saat ini adalah jasa aplikasi booking tiket online Tiket.com. Berawal pada tahun 

2012 dimana pada waktu itu masih merupakan perusahaan kecil dengan keuangan 

pas-pasan. Pada saat itu Natali Ardianto (CTO) sekaligus Co-Founder Tiket.com 

mengatakan bahwa keran keuangan perusahaan harus digunakan semaksimal 

mungkin. Dan strategi yang digunakan waktu itu adalah bekerja sama dengan 

media (zero marketing). Pada tahun 2013 keuangan Tiket.com semakin membaik, 

hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak jumlah pembelian tiket pesawat, 

kereta api maupun hotel melalui Tiket.com. Dengan keuangan yang terus bergerak 

positif, Tiket.com mulai melakukan aktivitas marketing yang agresif. Tiket.com 

mulai melakukan promosi melalui Google Adword, SEM, dan juga media offline 

seperti koran, radio dan pameran. Tiket.com juga memudahkan konsumen dalam 
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melakukan pembayaran. Sistem jual beli Tiket.com menyediakan 14 macam 

pembayaran, dari transfer antar bank hingga kartu kredit. 

Tiket.com merupakan salah satu e-commerce yang menawarkan jasa dengan 

memberikan kemudahan kepada konsumen dalam melakukan booking dan 

pembelian tiket secara online. Untuk dapat memenangkan persaingan dalam bisnis 

yang bergerak dalam bidang jasa, pelaku bisnis harus merencanakan strategi-

strategi pemasaran untuk memuaskan keinginan konsumen. Kepuasan konsumen 

merupakan hal yang harus diutamakan oleh perusahaan demi keberlangsungan 

usahanya. 

Harga merupakan segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh 

konsumen untuk memperoleh, memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari 

barang beserta pelayanan dari suatu produk. Bagi perusahaan penetapan harga 

merupakan cara untuk membedakan penawarannya dari para pesaing (Hasan, 

2013:521). Harga merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan untuk 

mendapatkan laba. Setiap pelaku usaha berusaha menetapkan harga yang 

terjangkau agar dapat lebih unggul dari pesaingnya. Harga yang ditetapkan harus 

sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen dapat membeli barang 

dan jasa itu. 

Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah promosi yang 

dapat menarik konsumen. Dipandang secara umum, promosi didefinisikan sebagai 

arus informasi atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang 

atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran 

(Swastha, 2007:237).  Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang 

kegiatan-kegiatan yang secara efektif dilakukan oleh perusahaan (penjual) untuk 

mendorong konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan (Sukirno dan 

Poerwanto, 2014:194). Promosi yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen, dengan cara-cara pemasaran yang dilakukan harus dapat 

menarik setiap konsumen yang ada dengan melakukan strategi pemasaran yang 

baik.  

Kualitas pelayanan adalah unsur penentu dalam perusahaan untuk 

mempertahankan konsumen. Kotler (2005:153) menyatakan kualitas layanan 

adalah model yang menggambarkan kondisi pelanggan dalam bentuk harapan 



4 
 

akan layanan dari pengalaman masa lalu, promosi dari mulut ke mulut, dan iklan 

dengan membandingkan pelayanan yang mereka harapkan dengan apa yang 

mereka terima/rasakan. Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan (Tjiptono, 2004:59). Kualitas pelayanan sebagai usaha untuk 

mewujudkan kenyamanan terhadap konsumen agar konsumen merasa mempunyai 

nilai yang lebih dari yang diharapkan. Layanan yang baik akan meningkatkan 

kepuasan konsumen dan sebaliknya. 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan (Kotler dan Keller, 2009:177). Sedangkan Rangkuti 

(2011:31), mendefinisikan kepuasan konsumen adalah respon atau reaksi terhadap 

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang 

dirasakan setelah penggunaan atau pemakaian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Harga, Promosi, Dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Tiket.Com Di Solo 

Raya”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa Program Studi Manajemen 

Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang pernah menggunakan jasa Tiket.com. Jumlah sampel dalam 

penelitian adalah sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan metode 

purposive sampling. data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer. 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden 

melalui pengisian kuesioner. Metode analisa data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji asumsi klasi dan pengjian hipotesis menggunakan uji 

regresi linier berganda.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Usia Responden 

No Usia Jumlah Persentase 

1 

2 

19-20 

21-22 

46 

54 

46% 

54% 

 Jumlah  100 100% 

 

Berdasarkan hasil tampilan tabel 1 menunjukkan bahwa kecenderungan paling 

banyak menjadi sampel adalah usia 21 tahun sampai usia 22 tahun dengan 

persentase 54% dan sisanya usia 19 tahun sampai 20 tahun dengan persentase 

46%. 

Tabel 2. Karakteristik Program Studi Responden 

No Program Studi Jumlah Persentase 

1 Manajemen UMS 

Angkatan 2017 

100 100% 

 Jumlah  100 100% 

Berdasarkan hasil tampilan tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh responden 

adalah Mahasiswa Program Studi Manajemen Angkatan 2017 Fakultas Ekomomi 

dan Bisnis Universitas Muhammmadiyah Surakarta dengan persentase sebesar 

100% 

Tabel 3. Karakteristik Uang Saku Responden 

No Uang Saku Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

4 

< 500rb 

500rb-1jt 

1jt-2jt 

> 2jt 

- 

24 

61 

15 

- 

24% 

61% 

15% 

 Jumlah  100 100% 

 

Berdasarkan hasil tampilan tabel 3 menunjukkan bahwa kecenderungan 

paling banyak responden dengan uang saku 1jt-2jt dengan persentase sebesar 

61%, 500rb-1jt dengan persentase sebesar 24%, dan sisanya uang saku > 2jt 

dengan persentase sebesar 15%. 
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Tabel 4. Karakteristik Pernah Mengunjungi Website Tiket.Com dan 

Melakukan Pemesanan Melalui Website Tiket.Com Responden 

No Pernah 

Mengunjungi 

Jumlah Persentase 

1 

2 

Pernah 

Tidak Pernah 

100 

- 

100% 

- 

 Jumlah  100 100% 

 

Berdasarkan hasil tampilan tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh responden 

pernah mengunjungi website Tiket.com dengan persentase sebesar 100%  

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov – 

Smirrov 

p-value Keterangan 

Unstandardized 

Residual  

1,008 0,261 Sebaran data 

normal  

        

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 

regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal. 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Toleranc

e 
VIF Keterangan 

Harga  

Promosi 

Kualitas Pelayanan 

0,824 

0,891 

0,877 

1,214 

1,122 

1,141 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

       

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

mempunyai nilai VIF dibawah angka 10 dan mempunyai nilai tolerance diatas 

0,10. Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat 

multikolinearitas. 

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel P-value Keterangan 

Harga  

Promosi 

Kualitas Pelayanan 

0,063 

0,210 

0,254 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

      

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.10 tersebut nampak 

bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga 



7 
 

dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

3.3 Uji Hipotesis 

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients  

B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) 6,774 1,908  3,550 ,001 

Harga ,256 ,095 ,247 2,695 ,008 

Promosi ,272 ,077 ,312 3,543 ,001 

Kualitas pelayanan ,226 ,082 ,244 2,749 ,007 

 

Adapun hasil persamaannya sebagai berikut: 

Y = 6,774 + 0,256X1 + 0,272X2 + 0,226X3     (1) 

Dari persamaan di atas maka diinterprestasikan sebagai berikut : 

Koefisien regresi variabel Harga (X1) sebesar 0,256 dengan nilai positif 

yang artinya variabel harga mempunyai pengaruh positif sehingga meningkatkan 

kepuasan pelanggan. 

Koefisien regresi variabel Promosi (X2) sebesar 0,272 dengan nilai positif 

yang berarti variabel promosi mempunyai pengaruh positif sehingga 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Koefisien regresi variabel Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 0,226 dengan 

nilai positif yang artinya variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif 

sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .581
a
 .337 .316 1.72127 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS for windows maka dapat diperoleh R square (R
2
) sebesar 0,316, 

berarti  variasi perubahan variabel Kepuasan Pelanggan (Y)  dapat dijelaskan oleh 

variabel Harga (X1), Promosi (X2), Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 31,6%. 

Sedangkan sisanya sebesar 68,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.  
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Tabel 10. Hasil Uji F Test 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 

144,575 3 48,192 16,266 ,000
b
 

Residual 284,425 96 2,963   

Total 429,000 99    

a. Dependent Variable: Keputusan 

b. Predictors: (Constant), Resiko, Promosi, Harga 

 

Karena Fhitung > Ftabel (16,266 > 3,15), maka Ho ditolak, Berarti secara 

bersama-sama variabel Harga (X1), Promosi (X2), Kualitas Pelayanan (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Tabel 11. Hasil Analisis Uji t 

Variabel  thitung Sig. ttabel Ket 

Harga 2,695 0,008 2,000 Ho ditolak 

Promosi 3,543 0,001 2,000 Ho ditolak 

Kualitas pelayanan 2,749 0,007 2,000 Ho ditolak 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

3.3.1 Uji pengaruh variabel Harga (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,695 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan atau karena t.sig (0,008) lebih kecil dari 0,05 () maka secara 

signifikan harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3.3.2 Uji pengaruh variabel Promosi (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) 

adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,075 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa promosi mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan atau karena t.sig (0,001) lebih kecil dari 0,05 

() maka secara signifikan promosi berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan. 

3.3.3 Uji pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X3) terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Y) adalah sebagai berikut : 

Ho ditolak t hitung lebih besar dari t tabel (2,749 > 2,000) maka hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang 
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signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau karena t.sig (0,007) lebih 

kecil dari 0,05 () maka secara signifikan kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: (1) Koefisien regresi variabel Harga (X1) menunjukkan bahwa harga 

mempunyai pengaruh signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan; 

(2)Koefisien regresi variabel Promosi (X2) menunjukkan bahwa promosi 

mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan; (3) 

Koefisien regresi variabel Kualitas pelayanan (X3) menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan; 

(4) Hasil analisis uji t diperoleh variabel harga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel promosi mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan; (5) Hasil uji 

F diperoleh secara bersama-sama variabel Harga (X1), Promosi (X2), dan Kualitas 

Pelayanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) adalah 

terbukti; (6) Berdasarkan hasil R square (R
2
) sebesar 0,316, berarti variasi 

perubahan variabel Kepuasan Pelanggan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Harga 

(X1), Promosi (X2), dan Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 31,6%. Sedangkan 

sisanya sebesar 68,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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