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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah di isi oleh konsumen, peneliti 

memperoleh data karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, 

status pernikahan dan penghasilan dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 5.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi % 

1 Laki-Laki 120 60 

2 Perempuan 80 40 

Total 200 100 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kuisioner yang telah diisi 

oleh responden laki-laki sebanyak 60%,sedangkan kuesioner yang diisi oleh 

reponden perempuan sebanyak 17,5%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

konsumen laki-laki mendominasi dibandingkan dengan perempuan untuk 

memakai jasa maskapai penerbangan Lion Air.  

Tabel 5.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi % 

1 17 - 22 tahun 19 9,5 

2 23 - 28 tahun 109 54,5 

3 29 - 34 tahun 43 21,5 

4 > 34 tahun 29 14,5 

Total 200 100 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi bahwa sebagian besar 

responden sebanyak 54,5% berusia sekitar 23 – 28 tahun, frekuensi terbanyak 

kedua sebanyak 21,5% berusia sekitar 29 - 34 tahun, sebanyak 14,5% responden 

berusia sekitar diatas 34 tahun dan 9,5% responden lainnya berusia sekitar 17 - 22 

tahun. 
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Tabel 5.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

No Status Pernikahan Frekuensi % 

1 Belum Menikah 112 56 

2 Menikah 88 44 

Total 200 100 

Sumber: data diolah, 2019 

 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan distribusi karakteristik konsumen 

berdasarkan status pernikahan. Dair hasil penelitian diperoleh informasi bahwa 

sebagian besar konsumen sebanyak 56% masih berstatus lajang/belum menikah, 

sedangkan 44% konsumen lainnya sudah menikah. 

Tabel 5.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

No Penghasilan Frekuensi % 

1 1000.0000 - 2.000.000 18 9 

2 3.000.000 – 4.000.000 107 53,5 

3 5.000.000 – 6.000.000 40 20 

 7.000.000 – 8.000.000 35 17,5 

Total 200 100 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden 

sebanyak 53,5% memiliki penghasilan sekitar 3.000.000 – 4.000.000 setiap 

bulannya, frekuensi terbanyak kedua sebanyak 20% memiliki penghasilan setiap 

bulan sekitar 5.000.000 – 6.000.000, dan disusul dengan perolehan 17,5% 

konsumen lainnya memiliki penghasilan setiap bulan sekitar 7.000.000 – 

8.000.000 dan sebanyak 9% lainyya berpenghasilan sekitar 1000.0000 - 

2.000.000. 

5.1.2 Analisis Deskriptif 

5.1.2.1 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan (X1) 

Kuesioner mengenai kualitas pelayanan (X1) diukur dengan menggunakan 

sepuluh item pernyataan yang relevan. Tanggapan-tanggapan responden mengenai 

kualitas pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 5.5 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan 

No Pernyataan 
Jawaban Responden  Total 

Skor  

Rata-

Rata SS S N TS STS 

1 

Maskapai penerbangan Lion Air sudah 

menyediakan berbagai fasilitas yang 

lengkap 

45 73 22 38 22 681 3,41 

2 

Maskapai penerbangan Lion Air 

memberikan komunikasi yang baik 

dalam pelayannya 

40 75 27 37 21 676 3,38 

3 

Pelayanan pada  maskapai penerbangan 

Lion Air dilakukan dengan asas 

kepedulian terhadap konsumennya. 

44 65 22 49 20 664 3,32 

4 
Maskapai penerbangan Lion Air 

memiliki pelayan yang ramah 
37 61 36 50 16 653 3,27 

5 

Pelayanan diberikan karyawan pada  

maskapai penerbangan Lion Air secara 

tanggap terhadap keluhan konsumen 

32 56 35 53 24 619 3,10 

6 
Apabila ada kesalahan pelayanan selalu 

cepat diperbaiki 
41 85 20 36 18 695 3,48 

7 

Maskapai penerbangan Lion Air telah 

konsisten dalam memberikan 

pelayanannnya 

35 74 26 43 22 657 3,29 

8 

Maskapai penerbangan Lion Air  

memberikan pelayanan yang baik sesuai 

dengan harapan konsumen 

40 75 22 41 22 670 3,35 

9 

Para pegawai pada  maskapai 

penerbangan Lion Air dapat memberikan 

kepercayaan kepada konsumennya 

40 76 29 34 21 680 3,40 

10 

Maskapai penerbangan Lion Air 

memberikan pelayanan teknis yang 

bermutu 

41 64 29 42 24 656 3,28 

Total 6651 3,33 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan di atas menjelaskan distrbusi tanggapan responden mengenai 

kualitas pelayanan maskapai penerbangan Lion Air. Dari hasil penelitian 

diperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,48 berkenaan dengan “Apabila ada 

kesalahan pelayanan selalu cepat diperbaiki”, hal ini terlihat bahwa Maskapai 

penerbangan Lion Air selalu menyediakan varian pelayanan yang selalu konsisten 

serta menciptakan pasta gigi dengan kualitas bahan yang aman. Sedangkan nilai 

rata-rata terendah diperoleh sebesar 3,10 berkenaan dengan “Pelayanan diberikan 

karyawan pada  maskapai penerbangan Lion Air secara tanggap terhadap keluhan 

konsumen”, dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,33. Nilai tersebut berada 

dalam kelas interval antara 2,61 – 3,40 dan berada dalam kategori cukup baik. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan maskapai penerbangan Lion 

Air dinilai cukup baik dimata konsumen. 

5.1.2.2 Tanggapan Responden Mengenai Harga (X2) 

 Kuesioner mengenai harga (X2) diukur dengan menggunakan delapan 

item pernyataan yang relevan. Tanggapan-tanggapan responden mengenai harga 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.6 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Harga 

No Pernyataan 
Jawaban Responden  Total 

Skor  

Rata-

Rata SS S N TS STS 

1 

Saya mampu menjangkau harga yang 

telah ditetapkan  maskapai penerbangan 

Lion Air 

40 63 40 41 16 670 3,35 

2 

Konsumen menyukai harga yang 

ditawarkan  maskapai penerbangan Lion 

Air 

38 59 39 46 18 653 3,27 

3 

Maskapai penerbangan Lion Air 

memberikan harga yang bersaing dengan 

maskapai lainnya 

42 85 23 37 13 706 3,53 

4 

Konsumen merasa bahwa harga  

maskapai penerbangan Lion Air 

dibandrol dengan layak 

37 73 30 43 17 670 3,35 

5 

Harga yang ditawarkan  maskapai 

penerbangan Lion Air sudah sesuai 

dengan ekspetasi kualitas yang saya 

inginkan 

28 76 38 42 16 658 3,29 

6 

Harga yang ditawarkan  maskapai 

penerbangan Lion Air sesuai dengan 

jenis penerbangannya 

26 72 35 43 24 633 3,17 

7 

Konsumen merasa bahwa harga yang 

ditawarkan  maskapai penerbangan Lion 

Air sudah sesuai dengan manfaat yang di 

dapatkan 

25 74 37 41 23 637 3,18 

8 

Konsumen  maskapai penerbangan Lion 

Air merasakan kenyamanan saat 

melakukan penerbangan dengan harga 

tiket yang ditawarkan 

25 67 32 42 34 607 3,03 

Total 5234 3,27 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan distrbusi tanggapan responden 

harga Maskapai penerbangan Lion Air. Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-

rata tertinggi sebesar 3,53 berkenaan dengan “Maskapai penerbangan Lion Air 

memberikan harga yang bersaing dengan maskapai lainnya”, hal ini terlihat bahwa 
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harga yang ditawarkan masih terjangkau oleh semua kalangan. Sedangkan nilai 

rata-rata terendah diperoleh sebesar 3,03 berkenaan dengan “Konsumen  maskapai 

penerbangan Lion Air merasakan kenyamanan saat melakukan penerbangan 

dengan harga tiket yang ditawarkan”, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,27. 

Nilai tersebut berada dalam kelas interval antara 2,61 – 3,40 dan berada dalam 

kategori cukup baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga maskapai 

penerbangan Lion Air dinilai cukup baik dimata konsumen. 

5.1.2.3 Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan (Y) 

 Kuesioner mengenai kepuasan (Y) diukur dengan enam item pernyataan 

yang relevan. Tanggapan-tanggapan responden mengenai kepuasan konsumen 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.7 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan 

No Pernyataan 
Jawaban Responden  Total 

Skor  

Rata-

Rata SS S N TS STS 

1 

Apa yang ditawarkan maskapai 

penerbangan Lion Air sudah sesuai 

dengan apa yang saya harapkan  

32 69 32 47 20 646 3,23 

2 
Konsumen puas dengan waktu 

penerbangan 
28 70 31 41 30 625 3,13 

3 

Saya bersedia untuk melakukan 

pemakaian ulang jasa maskapai 

penerbangan Lion Air pada saat 

liburan 

29 50 34 61 26 595 2,98 

4 

Saya bersedia untuk melakukan 

pemakaian ulang jasa maskapai 

penerbangan Lion Air bersama 

keluarga 

29 54 42 45 30 607 3,04 

5 

Saya bersedia merekomendasikan 

pengalaman dalam menggunakan jasa 

maskapai penerbangan Lion Air 

kepada teman 

29 52 33 59 27 597 2,99 

6 

Saya bersedia merekomendasikan 

pengalaman dalam menggunakan jasa 

maskapai penerbangan Lion Air 

kepada keluarga 

27 49 33 62 29 583 2,92 

  3653 3,04 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan distrbusi tanggapan responden 

kepuasan Maskapai penerbangan Lion Air. Dari hasil penelitian diperoleh nilai 

rata-rata tertinggi sebesar 3,23 berkenaan dengan “Apa yang ditawarkan maskapai 
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penerbangan Lion Air sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan”, hal ini 

terlihat bahwa Maskapai penerbangan Lion Air memiliki harga yang cukup baik 

serta ketersediaan produk yang banyak disetiap toko. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah diperoleh sebesar 2,92 berkenaan dengan “Saya bersedia 

merekomendasikan pengalaman dalam menggunakan jasa maskapai penerbangan 

Lion Air kepada keluarga”, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3,04. Nilai 

tersebut berada dalam kelas interval antara 2,61 – 3,40 dan berada dalam kategori 

cukup baik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan konsumen 

dinilai cukup baik. 

5.1.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

5.1.3.1 Uji Validitas 

Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya pada objek yang diteliti. 

validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total yang dihasilkan 

oleh masing-masing responden dengan skor masing-masing item. Instrumen dapat 

dinyatakan valid apabila nilai koefisien r-hitung yang diperoleh > r-tabel (0,1169). 

Rekapitulasi hasil pengujian validitas dan reliabilitas untuk masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.8 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Variabel 
No 

Item 

r-

hitung 

r-

tabel 
Kesimpulan 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

1 0,786 0,1169 Valid 

2 0,776 0,1169 Valid 

3 0,797 0,1169 Valid 

4 0,658 0,1169 Valid 

5 0,619 0,1169 Valid 

6 0,640 0,1169 Valid 

7 0,705 0,1169 Valid 

8 0,786 0,1169 Valid 

9 0,771 0,1169 Valid 

10 0,729 0,1169 Valid 

Sumber: data diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh pernyataan yang 

membentuk kualitas pelayanan memiliki nilai r-hitung di atas nilai r-tabel, 

sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kata lain seluruh 

pernyataan yang diajukan untuk mengukur kualitas pelayanan sudah melakukan 

fungsi ukurnya. Selanjutnya hasil rekap pengujian validitas variabel harga dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.9 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Variabel Harga 

Variabel 
No 

Item 

r-

hitung 

r-

tabel 
Kesimpulan 

Harga 

(X2) 

1 0,504 0,1169 Valid 

2 0,542 0,1169 Valid 

3 0,601 0,1169 Valid 

4 0,834 0,1169 Valid 

5 0,854 0,1169 Valid 

6 0,825 0,1169 Valid 

7 0,830 0,1169 Valid 

8 0,780 0,1169 Valid 

Sumber: data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh pernyataan yang 

membentuk harga memiliki nilai r-hitung di atas nilai r-tabel, sehingga seluruh 

pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kata lain seluruh pernyataan yang 

diajukan untuk mengukur harga sudah melakukan fungsi ukurnya. Selanjutnya 

hasil rekap pengujian validitas variabel niat konsumen dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 5.10 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepuasan 

Variabel 
No 

Item 
r-hitung r-tabel Kesimpulan 

Kepuasan (Y) 

1 0,694 0,1169 Valid 

2 0,679 0,1169 Valid 

3 0,846 0,1169 Valid 

4 0,436 0,1169 Valid 

5 0,885 0,1169 Valid 

6 0,853 0,1169 Valid 

Sumber: data diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh pernyataan yang 

membentuk kepuasan memiliki nilai r-hitung di atas nilai r-tabel, sehingga seluruh 

pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kata lain seluruh pernyataan yang 

diajukan untuk mengukur kepuasan konsumen sudah melakukan fungsi ukurnya. 

5.1.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 

0,7. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 5.11 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,930 ,930 10 

 

 Dari hasil pengujian reliabilitas di atas, terlihat bahwa nilai koefisien 

reliabilitas yang diperoleh variabel kualitas pelayanan sebesar 0,930 > 0,7 yang 

menunjukan bahwa alat ukur mengenai kualitas pelayanan sudah menunjukan 

konsistensinya. 

Tabel 5.12 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Harga 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,912 ,912 8 

 

 

Dari hasil pengujian reliabilitas di atas, terlihat bahwa nilai koefisien 

reliabilitas yang diperoleh variabel harga sebesar 0,912 > 0,7 yang menunjukan 

bahwa alat ukur mengenai harga sudah menunjukan konsistensinya. 
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Tabel 5.13 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepuasan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,900 ,900 6 

 

Dari hasil pengujian reliabilitas di atas, terlihat bahwa nilai koefisien 

reliabilitas yang diperoleh variabel kepuasan konsumen sebesar 0,873 > 0,7 yang 

menunjukan bahwa alat ukur mengenai kepuasan konsumen sudah menunjukan 

konsistensinya. 

5.1.4 Analisis Korelasi Rank Spearman 

 Analisis korelasi bertujuan untuk melihat tingkat keterkaitan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai korelasi berkisar antara 0 sampai 1. 

Semakin besar nilai korelasi yang diperoleh, maka semakin erat hubungan yang 

terjadi antara keduanya.  

Tabel 5.14 

Hasil Korelasi Rank Spearman 

Correlations 

 
Kualitas 

pelayanan Harga Kepuasan 

Spearman's rho Kualitas 

pelayanan 

Correlation Coefficient 1,000 ,855** ,752** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 200 200 200 

Harga Correlation Coefficient ,855** 1,000 ,780** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 200 200 200 

Kepuasan Correlation Coefficient ,752** ,780** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

5.1.4.1 Hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan 

Berdasarkan koefisien korelasi pada tabel 4.14, nilai sebesar 0,752 termasuk 

kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,60 – 
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0,799. Maka hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan adalah 

hubungan yang kuat. 

Nilai korelasi yang diperoleh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

sebesar 0,752. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan 

yang terjadi adalah searah. Dimana semakin baik kualitas pelayanan akan diikuti 

oleh semakin tingginya kepuasan.  

5.1.4.2 Hubungan antara Harga dengan Kepuasan 

Berdasarkan koefisien korelasi pada tabel 4.14, nilai sebesar 0,780 termasuk 

kedalam kategori hubungan yang kuat, berada dalam kelas interval antara 0,60 – 

0,799. Maka hubungan antara harga dengan kepuasan adalah hubungan yang kuat.  

Nilai korelasi yang diperoleh antara harga dengan kepuasan sebesar 0,780. 

Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi 

adalah searah. Dimana semakin baik harga akan diikuti oleh semakin tingginya 

kepuasan. 

5.1.5 Uji Asumsi Klasik 

5.1.5.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan independen terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013). 

Suatu model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau 

mendekati normal. Seperti yang kita diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan 

bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Peneliti 

menggunakan uji Kologmorov- Smirnof (K-S). Dasar pengambilan keputusan 

untuk uji Kologmorov- Smirnof (K-S) adalah: 

a. Apabila nilai Asymp.Sig. (2- tailed) < 0.05 maka H0 ditolak. Artinya data 

residual terdistribusi secara tidak normal. 

b. Apabila nilai Asymp.Sig. (2- tailed) > 0.05 maka H0 diterima. Artinya data 

residual terdistribusi secara normal. 
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Tabel 5.15 

Hasil Pengujian Normalitas Data K-S 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Predicted Value 

N 200 

Normal Parametersa,b Mean 18,2650000 

Std. Deviation 5,11861801 

Most Extreme Differences Absolute ,108 

Positive ,065 

Negative -,108 

Test Statistic ,108 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Nilai K-S sebesar 0,108 dan tidak signifikan pada 0,200 (karena p value= 

0,200 lebih dari 0,05). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

penolakan H0. Jadi, residual terdistribusi secara normal. 

5.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varians antara nilai Y 

tidaklah sama. Dampak terjadinya heteroskedastisitas yaitu interval keyakinan 

untuk koefisien regresi menjadi semakin lebar dan uji signifikansi kurang kuat. 

Hasil pengujian heterokedastisitas dapat ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gambar 5.1 

Scatterolit, Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar 4.1 diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola 

tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

5.1.5.3 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi multikolonieritas dapar dilakukan 

dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan dengan  

melihat nilai tolerance dan lawannya VIF. Adapun hasil uji multikolonieritas 

dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut: 

Tabel 5.16  

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Kualitas pelayanan ,189 5,293 

Harga ,189 5,293 

a. Dependent Variable: Kepuasan 
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Hasil perhitungan pada tabel 4.16, terlihat bahwa tidak ada variabel 

independen yang memiliki tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu 

variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.  

5.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan regresi berganda dimana 

akan diuji secara empirik untuk mencari hubungan fungsional dua atau lebih 

variabel bebas dengan variabel terikat, atau untuk meramalkan dua variabel bebas 

atau lebih terhadap variabel terikat. Hasil uji linier berganda dalam penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 5.17 

Hasil Uji Korelasi Berganda 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,810a ,657 ,653 3,71928 

a. Predictors: (Constant), Harga, Kualitas pelayanan 

 

Berdasarkan koefisien korelasi pada tabel 4.16, nilai sebesar 0,810 termasuk 

kedalam kategori hubungan yang sangat kuat, berada dalam kelas interval antara 

0,80 – 1,000 Maka hubungan antara kualitas pelayanan dan harga dengan 

kepuasan adalah hubungan yang kuat. 

Nilai korelasi yang diperoleh antara kualitas pelayanan dan harga dengan 

kepuasan sebesar 0,810. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa 

hubungan yang terjadi adalah searah. Dimana semakin baik kualitas pelayanan 

dan harga akan diikuti oleh semakin tingginya kepuasan.  
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Tabel 5.18 

Persamaan Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,802 ,937  ,855 ,394 

Kualitas pelayanan ,175 ,060 ,281 2,921 ,004 

Harga ,445 ,078 ,549 5,712 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 

Berdasarkan hasil dari coefficientsa di atas dapat dikembangkan dengan 

menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:  

kepuasan = α + β1 kualitas pelayanan + β2 harga + э apabila nilai pada tabel 

diatas disubsitusikan maka akan diperoleh nilai sebagai berikut:  

(Y) = 0,802 + 0,175 X1 + 0,445 X2  

1. Konstanta sebesar 0,802   artinya jika kualitas pelayanan dan harga 

konstan maka kepuasan sebesar 0,802. 

2. Koefisien Regresi X1 sebesar 0,175 artinya setiap kenaikan satu satuan 

kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan sebesar 0,175. Dan 

sebaliknya, setiap penurunan satu satuan kualitas pelayanan, akan 

menurunkan kepuasan sebesar 0,175, dengan anggapan bahwa X2 tetap.  

3. Koefisien Regresi X2 sebesar 0,445 artinya setiap kenaikan satu satuan 

harga akan meningkatkan kepuasan sebesar 0,445. Dan sebaliknya setiap 

penurunan satu satuan harga, akan menurunkan kepuasan sebesar 0,445 

dengan anggapan bahwa X1 tetap.  

Tanda (+) menunjukkan arah hubungan yang searah sedangkan tanda (-) 

menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antar variabel independen 

(X) dengan variabel dependen Y 
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5.1.7 Koefisien Determinasi 

5.1.7.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

 Nilai korelasi yang diperoleh antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

sebesar 0,752. Dengan demikian, nilai koefisien determinasi dapat dihitung 

sebagai berikut: 

Kd = (𝑟)2 x 100 % 

Kd = (0,752)2 x 100 % 

Kd =  56,5% 

 Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa kualitas pelayanan 

memberikan kontribusi terhadap kepuasan 56,5%, sedangkan sisanya sebesar 

43,5% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. 

5.1.7.2 Pengaruh Harga terhadap Kepuasan 

Nilai korelasi yang diperoleh antara harga dengan kepuasan sebesar 0,780. 

Dengan demikian, nilai koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut: 

Kd = (𝑟)2 x 100 % 

Kd = (0,780)2 x 100 % 

Kd =  60,8% 

 Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa harga memberikan kontribusi 

terhadap kepuasan sebesar 60,8%, sedangkan sisanya sebesar 39,2% lainnya 

merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. 

5.1.7.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Kepuasan 

Nilai korelasi yang diperoleh antara harga dengan kepuasan sebesar 0,810. 

Dengan demikian, nilai koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut: 

Kd = (𝑟)2 x 100 % 

Kd = (0,810)2 x 100 % 

Kd =  65,6% 

 Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa kualitas pelayanan dan harga 

memberikan kontribusi terhadap kepuasan sebesar 65,6%, sedangkan sisanya 

sebesar 34,4% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. 
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5.1.8 Pengujian Hipotesis  

5.1.8.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Tabel 5.19 

Hasil Uji Hipotesis (t) 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 (Constant) ,855 ,394 

Kualitas pelayanan 2,921 ,004 

Harga 5,712 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

 

1. Pengujian Hipotesis Kualitas pelayanan Terhadap Kepuasan  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0  :  t < 0 ; Artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.  

Ha  :  t ≥ 0; Artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

 Kriteria : Tolak  H0  jika t-hitung > t-tabel, terima dalam hal lainnya. 

 Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai thitung yang diperoleh 

sebesar 2,921. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distrbusi t. 

Dengan α=5%, diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,653. Dari nilai-nilai di atas terlihat 

bahwa nilai thitung (2,921) > ttabel (1,653). Sesuai dengan krteria pengujian hipotesis 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap kepuasan.  

2. Pengujian Hipotesis Harga Terhadap Kepuasan  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan, maka 

dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut: 

 H0  :  t < 0 ; Artinya harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 Ha  :  t ≥ 0 ; Artinya harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

 Kriteria : Tolak  H0  jika t-hitung > t-tabel, terima dalam hal lainnya. 
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 Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai thitung yang diperoleh 

sebesar 5,712. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distrbusi t. 

Dengan α=5% diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,653. Dari nilai-nilai di atas terlihat 

bahwa nilai thitung (5,712) > ttabel (1,653). Sesuai dengan krteria pengujian hipotesis 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, artinya harga berpengaruh terhadap kepuasan.  

5.1.8.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 5.20  

Hasil Uji Hipotesis (F) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5213,850 2 2606,925 188,457 ,000b 

Residual 2725,105 197 13,833   

Total 7938,955 199    

a. Dependent Variable: Kepuasan 

b. Predictors: (Constant), Harga, Kualitas pelayanan 

 

Berdasarkan tabel  di atas, di dapat F hitung sebesar 188,457 > 2,7 dengan 

probabilitas sebesar 0,000 yang nilainya dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa semua variabel independen yaitu kualitas pelayanan dan harga berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kepuasan. 

 

 


