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ABSTRAK 

Nur Zulfiana. 2021. Pengaruh Pelayanan Prima dan Harga terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Coffee Place Makassar, di bimbing oleh Fitriani Latief. 

Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui apakah pelayanan prima dan 

harga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan (b) mengetahui 

apakah pelayanan prima dan harga berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan 

pelanggan dan (c) untuk mengetahui variable manakah paling dominan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Sampel penelitian sebanyak 92 responden, yaitu pelanggan Coffee Place 

Makassar. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner skala likert. 

Hasil penelitian ini adalah (a) Pelayanan Prima dan Harga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Place, (b) 

Pelayanan Prima dan Harga secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Place dan (c) Pelayanan 

Prima merupakan variabel yang paling dominan dari kedua Variabel Bebas 

(Independent) karena memiliki nilai tertinggi diantaranya. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Prima, Harga dan Kepuasan Pelanggan 
 

 

 

  



v 

 

ABSTRAC 

 

Nur Zulfiana. 2021. The Effect of Excellent Service and Price toward Customer 

Satisfaction at Coffee Place Makassar, supervised by Fitriani Latief. 

This study aims to (a) determine whether excellent service and price 

partially affect customer satisfaction (b) determine whether excellent service and 

price simultaneously influence customer satisfaction and (c) to determine which 

variable is the most dominant in customer satisfaction. 

The research sample consisted of 92 respondents, namely the Coffee Place 

Makassar customers. This study uses multiple linear regression analysis method 

with data collection using a Likert scale questionnaire. 

The results of this study are (a) Excellent Service and Price have a 

significant influence on Customer Satisfaction at the Coffee Place, (b) Excellent 

Service and Price together (simultaneously) have a significant effect on Customer 

Satisfaction at the Coffee Place and (c) Excellent Service is the most dominant 

variable of the two Independent Variables because it has the highest value among 

them. 

 

Keywords: Excellent Service, Price and Customer Satisfaction 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Globalisasi yang terjadi beberapa tahun belakangan membuat kompetisi di 

dunia usaha semakin ketat. Persaingan bisnis telah membuat berbagai perusahaan 

untuk berlomba merebut dan mempertahankan pangsa pasarnya. Dalam hal ini 

salah satu sektor yang masuk dalam dunia usaha adalah sector perdagangan. 

Khususnya perdagangan di bidang kuliner para produsen harus bisa menemukan 

berbagai strategi yang tepat untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, dengan 

harapan bisa mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan. Untuk 

memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kepuasan 

kepada para pelanggannya, misalnya dengan memberikan produk yang mutunya 

baik, harga lebih murah, penyerahan produk yang lebih cepat dan kualitas 

pelayanan yang lebih naik dari pesaingnya. 

Pelanggan/konsumen memilik peluang yang luas untuk mendapatkan 

produk dengan sederet pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Karena 

itu konsentrasi pemasaran tidak lagi sekedar bagaimana produk itu sampai ke 

konsumen tetapi lebih fokus kepada apakah produk itu telah memenuhi 

permintaan kepuasan konsumen. Untuk itu diperlukan strategi inovasi penjualan 

terus berusaha agar dapat menarik calon konsumen menjadi konsumen yang 

potensial. Masalah pelayanan sebenarnya bukanlah hal yang sulit dan rumit, tetapi 

apabila hal ini kurang diperhatikan maka dapat menimbulkan hal-hal yang rawan 
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karena sifatnya sangat sensitife. System pelayanan perlu didukung oleh pelayanan 

prima dalam kualitas pelayanan, fasilitas yang memadai dan etika atau tata krama. 

Harga merupakan hal penting yang dilihat oleh konsumen, karna harga 

bisa menentukan berapa nilai tukar barang yang harus dikeluarkan oleh konsumen 

untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Penentuan harga hal yang sangat 

penting diperhatikan oleh perusahaan, Karena ini sangat berpengaruh pada 

keputusan pembelian suatu produk. Selain harga maka diperlukan adanya 

pelayanan yang bagus, pelayanan ini dikenal dengan pelayanan prima.  

Salah satu alasan bahwa pelanggan setia kepada produk tersebut adalah 

pelayanan prima dalam kualitas pelayanan yang diberikan cafe kepada pelanggan 

sehingga pelanggan puas dan merasa percaya pada produk tersebut. Pelayanan 

prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah 

berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena 

sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau memilih instansi pemberi 

layanan., akan tetapi tidak cukup hanya memberikan rasa puas dan perhatian 

terhadap pelanggan saja, lebih dari itu adalah bagaimana cara merespon keinginan 

pelanggan sehingga sehingga dapat menimbulkan kesan positif dari pelanggan. 

Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah ketika pramusaji 

bekerja dengan dedikasi yang tinggi, penuh tanggung jawab serta memberikan 

pelayanan dengan sepenuh hati.   

Salah satu bisnis yang menghadapi persaingan ketat ialah bisnis café. 

Akhir-akhir ini banyak berdirinya tempat-tempat kedai kopi yang  menawarkan 

berbagai macam pelayanan dan fasilitas lengkap dengan teknologi modern untuk 
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memanjakan konsumen disertai dengan diferensiasi produk dan harga yang 

bervariatif dan kompetitif. Eksistensi café/kedai kopi di Makassar telah menjadi 

pemandangan sehari-hari khususnya bagi kalangan mahasiswa. Salah satunya 

adalah Coffee Place Makassar. 

Coffee Place Makassar merupakan salah satu Coffee Shop/Cafe di 

Makassar yang menyediakan kopi Roastery yaitu memanggang biji kopinya 

sendiri, teknik, waktu pemanggangan hingga penyajian kopi diolah ditempatnya. 

Coffee Roastery  sudah pasti kopinya segar karena diolah sesuai dengan 

kebutuhan sehingga tidak menjadi stok yang terlampau lama. Selain tempat untuk 

menikmati kopi, banyak pengunjung menggunakan tempat Coffee Place sebagai 

tempat untuk mengerjakan tugas kuliah, rapat atau berdiskusi dan mengobrol 

santai. Coffee Place memiliki fasilitas yang dapat menunjang daya tarik pelanggan 

seperti ac, wi-fi serta live music yang digemari oleh kaum milenial. Sesuai dengan 

namanya, menu yang ditonjolkan adalah minuman kopi. Kopi yang diracik sendiri 

oleh Barista yang sudah ahli dan terlatih dalam menghasilkan komposisi yang 

tepat sehingga menciptakan kopi dengan cita rasa yang nikmat. 

Coffee Place selain menjual berbagai jenis kopi mereka juga menjual 

makanan mulai dari makanan berat sampai makanan ringan. Harga yang di 

tawarkan oleh Coffee Place sangat terjangkau dari kalangan menengah kebawah. 

Selain menu dan harga yang beragam, fasilitas juga diperhatikan oleh Coffee 

Place karena fasilitas yang memadai akan membuat konsumen menjadi puas atas 

layanan yang diberikan. Pelayanan bisa dipengaruhi juga oleh harga, jika 

pelayanan yang diberikan bagus maka akan ada kemungkinan tingginya harga 
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yang diberikan konsumen. Jika harganya mahal maka pelayanan yang diberikan 

juga harus bagus.  

Selain pelayanan yang diberikan oleh pelanggan para penyedia pelayanan 

untuk senantiasa memberi kepuasan kepada pelanggannya. Pelayanan ini menjadi 

penting karena akan berdampak langsung pada citra usaha. Pelayanan yang baik 

akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan sudah 

mendapat nilai positif dimata konsumen maka konsumen tersebut akan 

memberikan feedback yang baik serta bukan tidak mungkin menjadi pelanggan 

tetap.  Maka dari itu sangat penting memperhatikan kepuasan pelanggan dengan 

memberikan pelayanan yang baim seperti pelayanan prima.  

Kepuasan dan kenyamanan tamu adalah salah satu faktor pendukung 

mengapa kita penting meningkatkan pelayanan prima pada cafe. Pelayanan prima 

harus ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang handal, mempunyai visi 

yang jauh ke depan dan dapat mengembangkan strategi dan kiat pelayanan prima 

yang mempunyai keunggulan. Upaya memberikan pelayanan terbaik (Excellent 

Service) dapat diwujudkan apabila kita dapat menonjolkan kemampuan, sikap, 

penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab secara professional. 

Penonjolan kemampuan inilah yang membedakan konsep pelayanan biasa dengan 

konsep pelayanan prima. Komitmen yang dimiliki Coffee Place Makassar adalah 

melayani dengan sepenuh hati sehingga mebuat konsumen senang ketika datang, 

dan merasa lebih senang ketika pergi. 

Akan tetapi, fenomena yang saya lihat dilapangan ada beberapa karyawan 

yang mendiskriminasi konsumen. Mereka menganggap pelanggan yang membeli 
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menu yang paling mahal yang pelayanannya paling baik. Disisi lain mereka 

menganggap konsumen membeli produk standar adalah pelanggan yang biasa-

biasa saja, tanpa mempedulikan pelayanan yang diberikan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. Mereka hanya bertindak sebatas mengukur kesanggupan 

bayar para pelanggan tanpa memikirkan lebih jauh bahwa sebenarnya 

kelangsungan hidup perusahaan ataupun sebuah usaha dan kehidupan mereka 

sangat bergantung dari adanya loyalitas pelanggan. Karena sejatinya inti dari 

pelayanan adalah memenuhi segala keinginan dan harapan konsumen tanpa 

melihat status mereka.  

Kemudian banyak konsumen yang datang di Coffee Place, namun banyak 

yang datang  hanya satu kali. Kekecewaan itu bisa terjadi karena banyak hal 

diantaranya; kebersihan restoran, dalam pelayanan mengantarkan orderan 

membutuhkan waktu yang lama, pesanan yang dipesan tidak sesuai dengan yang 

diinginkan, karyawan kurang memperhatikan sikap dan penampilan yang rapih 

dan bersih, ekspresi wajah yang kurang menyenangkan, tidak dapat menciptakan 

suasana yang nyaman dan harga tidak sesuai dengan produk. Kesesuaian harga  

juga berpengaruh pada kepuasan pelanggan yang apabila tidak sesuai dengan 

ekspektasi maka pelanggan akan mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian di kedai kopi lain. Menyadari peran penting pelanggan dan pengaruh 

kepuasan pelanggan terhadap keuntungan, perusahaan harus berupaya mencari 

apa yang meningkatkan konsumen. Jumlah pelanggan merupakan hal yang 

penting dilihat oleh suatu usaha. Karena jumlah pelanggan menentukan sukses 
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atau tidaknya suatu usaha. Dalam usaha kita dituntut secara terus menerus untuk 

kian meningkatkan pelayanan agar dapat meningkatkan jumlah pelanggan. 

Dalam sebuah kedai kopi/cafe yang bergerak dibidang jasa, pihak jasa 

harus benar-benar mengetahui dan memahami mengenai perilaku para pelanggan, 

tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Disamping hal tersebut, 

pihak kedai kopi harus mampu menganalisis indikator-indikator dari pelayanan 

prima yang nantinya akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Jasa 

pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa belum cukup hanya sekedar 

sikap dan tingkah laku karyawan dalam menghadapi pelanggan, tetapi juga harus 

mencakup variabel pelayanan prima terdiri dari beberapa indikator antara lain 

kemampuan (Ability), sikap (Attitude), penampilan (Appearance), perhatian 

(Attention), tindakan (Action) dan tanggung jawab (Accountability). Berdasarkan 

latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH PELAYANAN PRIMA DAN HARGA TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN DI COFFEE PLACE MAKASSAR”. 

1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu: 

1. Apakah Pelayanan Prima dan Harga berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar? 

2. Apakah Pelayanan Prima dan Harga berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar? 
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3. Variabel manakah paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

pelanggan di Coffee Place Makassar? 

1.3      Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu: 

1. Untuk mengetahui apakah Pelayanan Prima dan Harga berpengaruh 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar? 

2. Untuk mengetahui apakah Pelayanan Prima dan Harga berpengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place 

Makassar? 

3. Untuk mengetahui variabel manakah paling berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar? 

1.4      Manfaat Penelitian 

1. Bagi Coffee Place Makassar, menjadi bahan masukan dalam 

pengembangan pada Coffee Place Makassar agar dapat meningkatkan 

pelayanan prima terhadap tingkat kepuasan pelanggan. 

2. Bagi pembaca, dapat menambah referensi penelitian tentang pengaruh 

pelayanan prima dan harga terhadap kepuasan pelanggan, yang nantinya 

dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi peneliti, merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan teori-teori 

dan literatur yang peneliti dapatkan selama proses perkuliahan di STIE 

Nobel Indonesia – Makassar, dan juga peneliti dapat memperluas wawasan 
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maupun pemahaman tentang pengaruh pelayanan prima dan harga 

terhadap kepuasan pelanggan. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Pelayanan Prima (Excellent Service) 

2.1.1 Pengertian Pelayanan Prima 

Pelayanan Prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar 

dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Pelayanan prima merupakan 

terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan 

terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan 

standar pelayanan yang berlaku atau memiliki instansi pemberi pelayanan. 

Menurut Daryanto atau Setyobudi (2014), pelayanan prima adalah 

“pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan 

kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar 

perusahaan”. 

Pelayanan Prima (excellent service) secara harfiah berarti pelayanan yang 

terbaik. Menurut Rahmayanty (2013) pelayanan prima adalah: 

1. Pelayanan yang sangat baik dan melampaui harapan pelanggan. 

2. Pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas (quality nice). 

3. Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti 

perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisten dan 

akurat (handal). 

4. Pelayanan yang memenuhi kebutuhan praktis (practical needs) dan 

kebutuhan emosional (emotional needs) pelanggan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pelayanan prima, 

maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima merupakan pelayanan yang 

mampu memberikan kelebihan melampaui harapan dan sebuah kepedulian kepada 

pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 

dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kepuasan agar 

mereka selalu loyal. 

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pelayanan Prima 

Menurut Daryanto, tujuan Pelayanan Prima antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan 

2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera 

membeli barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga 

3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa 

yang ditawarkan 

4.  Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu 

dikemudian hari terhadap produsen 

5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan 

6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala 

kebutuhannya 

7. Untuk mempertahankan pelanggan 

Menurut Daryanto (2014: 2), fungsi Pelayanan Prima sebagai berikut: 

1. Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat 

2. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan 
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3. Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha 

4. Menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk/jasa 

5. Memenangkan persaingan pasar 

6. Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan 

7. Memberikan keuntungan pada perusahaan 

2.1.3 Indikator Pelayanan Prima 

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima 

tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep 

pelayanan prima berdasarkan A6 (Barata, 2003; 31), yaitu mengembangkan 

pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep yanitu antara lain 

kemampuan (Ability), sikap (Attitude), penampilan (Appearance), perhatian 

(Attention), tindakan (Action) dan tanggung jawab (Accountability)”. 

1. Sikap (Attitude) 

Sikap (Attitude) adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, 

berfikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai. 

2. Perhatian (Attention) 

Perhatian adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang 

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritikan dari pelanggan, yang meliputi 

mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para 

pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan dan 

mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. 
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3. Tindakan (Action) 

Tindakan adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap 

pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan 

kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan , 

dan mentakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali.  

4. Kemampuan (Ability) 

Kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang dapat meliputi 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni untuk melaksanakan 

komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan menggunakan public 

relation sebagai instrument dalam membawa hubungan kedalam dan keluar 

organisasi/perusahaan. 

5. Penampilan (Appearance) 

Penampilan adalah kemampuan seseorang baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari 

pihak lain.  

6. Tanggung jawab (Accountability) 

Tanggung jawab yaitu suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai 

wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau 

ketidakpuasan pelanggan. 
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 Menurut Parasuraman (dalam Lupiyoadi 2000:148), mengemukakan 5 

faktor dalam menentukan pelayanan prima atau kualitas pelayanan sebagai 

berikut: 

1. Bukti Fisik (Tangibels), kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksitensinya kepada pihak eksternal meliputi penampilan 

fisik seperti gedung, perawatan, desain ruangan dan penampilan karyawan. 

2. Kehandalan (Reliability), kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness), kesigapan karyawan untuk bersedia 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan dan dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan (Assurance), pengetahuan koresponden dan kemampuan para 

karyawan perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan 

kepada perusahaan. 

5. Empati (empaty), perhatian, komunikasi yang baik dan pemahaman atas 

kebutuhan individu pelanggan. 

2.1.4 Ciri-Ciri Pelayanan Prima 

Menurut Kasmir (2006:33-34) dalam praktiknya , pelayanan prima 

memiliki ciri-ciri tersendiri dan hampir semua perusahaan menggunakan kriteria 

yang sama untuk membentuk ciri-ciri pelayanan prima. Terdapat beberapa faktor 

pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 

Yang mempengaruhi pelayanan prima pertama adalah faktor manusia yang 

memberikan pelayanan tersebut. Karyawan yang melayani pelanggan harus 
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memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Di samping itu, 

karyawan harus memiliki kemampuan berkomunikasi, sopan santun, ramah dan 

bertanggung jawab terhadap pelanggannya. 

Kedua, pelayanan prima juga harus diikuti oleh tersedianya sarana dan 

prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, keakuratan pekerjaan. Prasarana 

dan sarana ynag dimiliki harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada 

akhirnya, prasarana dan sarana yang dimiliki juga harus dioperasikan oleh 

manusia yang berkualitas pula. Jadi dapat dikatakan keuda faktor tersebut saling 

menunjang satu sama lainnya. 

2.1.5 Proses dan Tahapan Pelayanan Prima 

Proses dan tahapan pelayanan prima (Judiari, 2010;106) 

1. Pancarkan segenap sikap positif kepada orrang lain/pelanggan 

Langkah: identifikasi kebutuhan dasar manusia (pengertian), membaca 

kebutuhan pelanggan (perhatian), pengaturan waktu pelayanan (tepat 

waktu), situasi dan kondisi, kepekaan dan empati (mendengarkan) 

2. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan 

Langkah: identifikasi kebutuhan dasar manusia (pengertian), membaca 

kebutuhan pelanggan (perhatian), pengaturan waktu pelayanan (tepat 

waktu), situasi dan kondisi, kepekaan dan empati (mendengarkan). 

3. Aplikasi diri pengidentifikasian kebutuhan pelanggan 

Langkah: ambil inisiatif untuk memperluas tanggung jawab, 

berkomunikasi dengan jelas/asertif, pengertian, pelanggan disambut 
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dengan baik, membantu mereka merasa penting, memberikan lingkungan 

yang menyenangkan. 

4. Ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang anda layani. 

Langkah: tuntaskan semua kebutuhan pelanggan, ambil langkah extra bagi 

pelayanan, beri sikap yang menjadikan pelanggan berada di pihak anda. 

2.2       Harga 

2.2.1 Pengertian Harga 

Menurut Buchari Alma (2016: 169) dalam menafsirkan konsep tentang 

harga tentu mempunyai  banyak penafsiran, didalam teori pengertian harga, nilai 

(value), dan utility merupakan konsep yang saling berhubungan. Utility adalah 

suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan memuaskan konsumen. Value 

adalah nilai sejuta nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain. 

Sekarang ini, ekonomi kita tidak memakai system barter lagi, akan tetapi sudah 

menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut dengan harga. Jadi harga adalah 

nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. 

Harga adalah jumlah uang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Perusahaan harus menetapkan harga 

secara tepat agar dapat sukses dalam memasarkan barang atau jasa. Harga 

merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan 

atau pendapatan bagi pemilik kuliner. Harga sering dikaitkan dengan permintaan, 

dimana hukum permintaan berbunyi “makin rendah harga suatu barang maka 

makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi 
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harga suatu barang tersebut maka makin sedikit permintaan terhadap barang 

tersebut”. 

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2012: 67) adalah sejumlah uang 

yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah 

sejumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk sejumlah manfaat untuk memiliki 

atau menggunakan suatu barang jasa. Menurut William J. Stanton, mendefinisikan 

harga sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa 

kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Berdasarkan definisi 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah nilai yang 

ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu manfaat atas barang atau jasa 

baik yang bisa dimiliki maupun digunakan fungsinya, karena dimata konsumen 

harga merupakan atribut penting yang dievaluasi yang merangkap dengan nilai 

sosial non keuangan yang harus dikorbankan dan bagi perusahaan peran harga 

dapat membentuk sikpa konsumen. 

Berdasarkan beberapa pengertian harga menurut para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa harga merupakan kemampuan seseorang dalam menilai suatu 

barang untuk dapat membeli produk yang ditawarkan.  

2.2.2 Tujuan Penetapan Harga 

Tujuan penetapan harga dapat mendukung startegi pemasaran berorientasi 

pada permintaan premier apabila perusahaan meyakini bahwa harga yang lebih 

murah dapat meningkatkan jumlah pemakai atau tingkat pemakaian atau 

pembelian ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu. Adapun tujuan 

penetapan harga menurut Tjiptono (2016: 220) sebagai berikut: 
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1. Keberlangsungan Hidup 

Salah satu tujuan pokok penetapan harga adalah demi sruvival atau 

keberlangsungan hidup perusahaan. Dalam konteks, biasanya harga secara 

temporer ditetapkan murah, kadangkala lebih rendah daripada biaya dalam 

rangka mendorong terjadinya penjualan. Kebanyakan organisasi dapat 

mentolerir kerugian dalam jangka pendek demi kelangsungan hidup 

jangka panjang. Hal ini terutama dialami dalam periode sulit, seperti 

pergolakan internal dan krisis ekonomi. Serendah-rendahnya harga 

haruslah dapat menutupi biaya variabel. Tujuan survival biasanya 

ditempuh dengan harapan dan situasinya bersifat sementara dan akan 

kembali normal. 

2. Laba 

Asumsi ekonomi klasik adalh setiap perusahaan berusaha 

memaksimumkan laba. Tujuan seperti ini sulit diwujudkan karena begitu 

banyak variabel yang mempengaruhi tingkat penjualan. Oleh karena itu, 

tujuan laba biasanya dinyatakan dalam bentuk nilai rupiah atau presentase 

pendapatan penjualan yang dipandang memuaskan atau realistis dicapai 

oleh pemilik dan manajemen puncak perusahaan. 

 

 

3. Laba Atas Investasi 

Tujuan berientasi pada ROI dinyatakn dalam bentuk rasio laba terhadap 

investasi total yang dikeluarkan perusahan dalam riset dan 
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pengembangannya, serta fasilitas produksi dan asset yang mendukung 

produk yang bersangkutan. 

4. Pangsa Pasar 

Perusahaan menetapkan peningkatan pangsa pasar sebagai tujuan 

penetapan harga. Pangsa pasar dapat berupa pangsa pasar relatif dan 

pangsa pasar absolut. Pangsa pasar relative adalah perbandingan antara 

penjualan produk perusahaan dan penualan produk pesaing utama. 

Sedangkan pangsa pasar absolut adalah perbandingan antara penjualan 

produk perusahaan dan penjualan industri secara keseluruhan. 

5. Aliran Khas 

Perusahaan menetapkan harga agar dapat menghasilkan kas secepat 

mungkin. Tujuan ini biasanya dipilih manakah perusahaan bermaksud 

menutup biaya pengembangan produk secepatnya. 

6. Status Quo (Kondisi yang ada pada saat ini) 

Tujuan status Quo bisa berfokus pada sejumlah dimensi, seperti 

mempertahankan pangsa pasar tertentu, menyamai (namun tidak 

mengalahkannya) harga pesaing, mewujudkan kestabilan harga dan 

mempertahankan citra publik yang positif. 

 

 

7. Kualitas Produk 
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Citra produk dapat dibentuk melalui startegi penetapan harga. 

Contohnya harga mahal, sering kali dijadikan indikator kualitas tinggi oleh 

konsumen. 

Sedangkan menurut Kasmir (2014: 191) tujuan penetapan harga antara lain: 

1. Untuk Bertahan Hidup 

Jika tujuan bisnis dalam menentukan harga adalah untuk bertahan hidup, 

maka penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya agar 

barang yang ditawarkan laku dipasaran dengan harga murah, tetapi masih 

dalam kondisi yang menguntungkan. 

2. Memaksimalkan Laba 

Keputusan strategi harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga 

laba menjadi maksimal, penetapan harga produk dapat tinggi atau dengan 

harga yang relative murah. 

3. Memperbesar Market Share 

Tujuan strategi penetapan harga adalah untuk memperluas atau 

memperbesar jumlah pelanggan. Penetapan harga yang relative murah 

diahrapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan pelanggan 

perusahaan pesaing terdekat beralih ke produk yang ditawarkan. 

4. Mutu Produk 

Untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan 

memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas para pesaing 

dekat. Umumnya harga yang ditetapkan setinggi mungkin karena ada 
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anggapan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas, sehingga produk 

pesaing masih dinilai wajar. 

5. Karena Pesaing 

Strategi keputusan harga produk dilakukan setelah melihat harga dari para 

pesaing, bertujuan agar harga yang ditawarkan lebih kompetitif 

dibandingkan harga yang ditawarkan pesaing terdekat. Artinya, dapat 

melebihi atau lebih rendah dibandingkan harga produk yang sama dari 

para pesaing dekat. 

2.2.3 Peranan Harga 

Harga merupakan peranan penting bagi perekonomian secara makro 

konsumen dan perusahaan. Adapun peranan harga menurut Tjiptono (2008: 471) 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perekonomian 

Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa dan laba. Harga 

merupaka regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga 

berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperi tenaga kerja, 

tanah, modal dan kewirausahaan. 

2. Bagi Konsumen 

Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitive terhadap 

faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan 

membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak 

sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti 

citra merk, lokasi toko, layanan, nilai dan kualitas. 
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3. Bagi Perusahaan 

Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang 

mendatangkan pendapatan. Harga produk adalah determinan utama bagi 

permintaan pasar atas produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi 

bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Dampaknya harga berpengaruh 

pada pendapatan dan laba bersih perusahaan. Perusahaan akan 

mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa 

yang dijualkan.  

2.2.4 Indikator Harga 

Menurut Stanton (dalam Selvi Wasdi, 2020: 64), terdapat 4 indikator yang 

mencirikan harga yaitu: 

1. Keterjangkauan Harga 

Keterjangkauan harga adalah aspek penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen atau penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. 

2. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk 

Aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang 

sesuai dengan kualitas produk yang dapat diperoleh konsumen. 

3. Daya Saing Harga 

Penawaran harga yang diberikan oleh produsen atau penjual berbeda dan 

bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk 

yang sama. 

4. Kesesuaian Harga dengan Manfaat Produk 
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Aspek penetapan harga yang sesuai dengan yang dilakukan oleh produsen 

atau penjual yang sesuai dengan manfaat yang didapatkan konsumen dari 

produk yang asli. 

2.3       Kepuasan Pelanggan 

2.3.1 Pengertian Kepuasan 

Kata kepuasan berasal dari bahasa latin “satis” artinya cukup baik, 

memadai dan “facio” melakukan atau membuat. Secara sederhana kepuasan dapat 

diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau”membuat sesuatu cukup baik 

dan memadai”. Tetapi berkaitan dengan konsep perilaku konsumen muncul 

banyak sekali definisi yang diberikan para ahli mengenai kepuasan konsumen 

Tjiptono (2005:349). Beberapa pendapat mengenai kepuasan konsumen menurut 

para ahli. 

Menurut Umar (2005:50) kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

konsumen setelah membandingkan dengan harapannya. Seorang konsumen jika 

sudah merasa puas dengan nilai yang diberikan pleh produk atau jasa makan akan 

sangat besar kemungkinannya untuk menjadi konsumen dalam waktu yang lama. 

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja yang diharapkan Kotler (2005:70). Sedangkan menurut Sumarwan 

(2003:322) kepuasan pelanggan merupakan dampak dari perbandingan antara 

harapan pelanggan sebelum pembelian dengan sesungguhnya diperoleh konsumen 

dari produk yang dibeli tersebut.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu 

produk pelayanannya. Menurut Umar (2005:51) kepuasan dibagi dua macam 

yaitu: 

1. Kepuasan Fungsional: merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi 

suatu produk yang dimanfaatkan. 

2. Kepuasan psikologika: merupakan konsumen yang diperoleh dari 

atribut yang bersifat tidak terwujud dari produk. 

Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktek 

pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. 

Kepuasan pelanggan berkontribusi kepada sejumlah aspek krusial, seperti 

terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, berkurangnya 

biaya transaksi masa depan dan meningkatnya efesiensi dan produktivitas 

karyawan. Selain itu kepuasan pelanggan juga dipandang sebagai salah satu 

indikator terbaik untuk masa depan. Pelanggan yang merasa puas akan membeli 

ulang dan mereka memberitahu orang lain mengenai pengalaman baik tentang 

produk. 

2.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Dengan memberikan pelayanan yang prima, akan membentuk kesan yang 

memuaskan bagi pelanggan, sehingga pelanggan akan cenderung tetap memilih 

pelayanan yang diberikan perusahaan, sebaliknya pelayanan yang buruk akan 

berdampak pada beralihnya pelanggan ke perusahaan lain yang menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dan memuaskan pelanggan. Terdapat 5 faktor yang 
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harus diperhatikan perusahaan dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan 

atau konsumen (Aulia Fadhli, 2018: 12) yaitu: 

1. Kualitas Produk 

Pelanggan akan merasa puas apabila hasil evaluasi menujukkan bahwa 

produk dan jasa yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas Pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang 

baik atau sesuai dengan yang diharapkannya. 

3. Emosional 

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum padanya bila dia memakai produk degan merk tertentu 

yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi. 

4. Harga  

Produk dengan kualitas sama tapi menerapkan harga relative murah akan 

memberi nilai yang tinggi pada pelanggannya. 

5. Biaya  

Pelanggan yang tidak mengeluarkan biaya tambahan atau membuang 

waktu untuk mendapatkan suatu produk cenderung puas terhadap produk 

tersebut. 

2.3.3 Indikator Kepuasan Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2001: 32) ditengah beragamnya cara mengukur 

kepuasan konsumen terdapat empat (4) konsep mengenai objek pengukurannya 

yaitu: 
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1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan 

Cara paling sederhana untuk mengukur kepuasan konsumen yaitu 

menanyakan secara langsung kepada tamu seberapa puas mereka 

menggunakan produk atau jasa yang diberikan perusahaan. 

2. Konfirmasi Harapan 

Kepuasan diukur berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara 

harapan konsumen dengan kinerja perusahaan pada sejumlah atribut atau 

dimensi penting. 

3. Minat Pembelian Ulang 

Kepuasan diukur dengan cara menanyakan apakah konsumen akan 

berbelanja dan menggunakan produk perusahaan lagi. 

4. Kesedian untuk Merekomendasikan 

Apabila konsumen  merasa puas maka akan merekomendasikan 

kepada orang lain untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan. 

2.4       Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai penelitian atau kajian 

terhadap hasil penelitian sebelumnya dan kajian teori yang relevan dengan judul 

yang diambul oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan 

peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama seperti judul yang 

peneliti lakukan. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

 

Judul 

Metode  

Penelitian 

Hasil 

(Kesimpulan) 

1 Jumriani 

(2018) 

Pengaruh 

Pelayanan Prima 

dan Harga 

Terhadap 

Penjualan Pada 

Rumah Makan 

Ayam Bakar 

Wong Solo 

Alauddin Kota 

Makassar 

Metode penelitian 

desktriptif 

kuantitatif, teknik 

pengumpulan datan 

dengan metode 

wawancara, 

observasi, kuisioner, 

serta teknik analisis 

data kuantitatif. 

Berdasarkan analisis 

data dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan prima 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

penjualan pada rumah 

makan ayam bakar 

Wong Solo Alauddin 

Kota Makassar, harga 

berpengaruh positif dan 

signifikansi terhadap 

penjualan pada rumah 

makan ayam bakar 

Wong Solo Alauddin di 

Kota Makassar 

2.  

 

Dilla Isti 

Noor Ana 

dan Tanty 

Pengaruh 

Pelayanan Prima 

dan Kualitas 

Metode penelitian 

desktriptif 

kuantitatif, teknik 

Hasil menunjukkan 

bahwa secara simultan 

pelayanan prima dan 
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Sondary 

(2018) 

Produk 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Studi Kasus 

Pada Restoran 

MC 

DONALD’S 

CIMAHI) 

pengumpulan data 

dengan 

menggunakan 

kuesioner, metode 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif 

dan analisis jalur 

(Path Analysis). 

kualitas produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen dan secara 

parisal kualitas produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

tamu. 

3 Fadilah 

Hasanah 

(2016) 

Pengaruh 

Pelayanan Prima 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan di 

Jade bamboo 

Resto 

Yogyakarta 

Metode 

pengumpulan data 

menggunakan angket 

dan dokumentasi. 

Teknik analisis data 

menggunakan 

analisis deskriptif 

dengan uji korelasi 

Product Moment 

yang didahului uji 

prasyarat analisis 

yaitu, normalitas dan 

linieritas. 

Hasil menunjukkan 

bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan 

antara variabel 

pelayanan prima 

terhadap kepuasan 

pelanggan  
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2.5       Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang 

menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan 

pada tinjauan pustaka pada uraian sebelumnya. Kerangka pikir ini merupakan 

buatan peneliti sendiri, bukan dari buatan orang lain. Dalam hal ini, bagaimana 

cara peneliti berargumentasi dalam merumuskan hipotesis. 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka tersebut, maka dapat disusun suatu 

kerangka pikir dalam penelitian ini, seperi yang disajikan dalam gambar berikut 

ini: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Peneliti 2020 

Coffee Place Makassar 

Pelayanan Prima (X1) 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

Hasil Penelitian/Rekomendasi 

Harga (X2) 
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2.6       Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

diaman rumusan masalah terhadap penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat (Sugiyono 2013:96). Berdasarkan uraian sebelumnya dan kerangka 

berpikir, maka penelitian dapat menyatakan bahwa hipotesis dalam penelitian 

tersebut adalah: 

1. Diduga bahwa Pelayanan Prima kemampuan dan Harga berpengaruh 

secara parsial terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar. 

2. Diduga bahwa Pelayanan Prima kemampuan dan Harga berpengaruh 

secara simultan terhadap kepuasan pelanggan di Coffee Place 

Makassar. 

3. Diduga bahwa Pelayanan Prima berpengaruh paling dominan terhadap 

kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1       Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1  Lokasi Penelitian 

Dalam lokasi penelitian ini dilakukan di Coffee Place Makassar terletak di 

di Jl. Bau Mangga No. 12, Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan 90222. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan diperkirakan selama dua (2) bulan 

lamanya. 

3.2      Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut sugiyono (2015), 

penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang yang 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang 

diperoleh dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. 
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1. Data Primer 

Data Primer didapatkan dari kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan 

yang berkunjung Coffee Place Makassar. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

responden tetapi dari sumber yang sudah ada. Seperti data dari Coffee 

Place Makassar, literature, makalah ilmiah, internet, dan jurnal elektronik 

yang berkaitan dengan penelitian. 

3.3   Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015:137), teknik pengumpulan data merupakan salah 

satu hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan lapangan 

(field research), sebagai berikut: 

1. Penelitian pustaka (library research), yaitu kegiatan  mempelajari dan 

mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data yang 

dikumpulkan berupa literature yang berkaitan dengan topic permasalahan 

penelitian, baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan situs resmi. 

2. Penelitian lapangan (field research), yaitu kegiatan pengumpulan data 

dengan cara langsung keperusahaan, kegiatan ini menjadi: 

a. Observasi  

Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2015:226) observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Jadi dalam penelitian, observasi 

adalah metode atau cara-cara dasar yang menganalisis dan 
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mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu maupun kelompok secara 

langsung. 

b. Kuesioner 

Menurut Sugiono (2015:142), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara seperangkat pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang dibuat 

oleh peneliti yaitu kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan 

mengenai penerapan pelayanan prima di Coffee Place di Makassar 

dalam memberikan pelayanan kepada para pengunjung/konsumen. 

Dalam skala pengukuran kuesioner, peneliti menggunakan Skala 

Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. 

Jawaban yang diberikan dalam Skala Likert menurut Sugiyono 

(2015:94), sebagai berikut: 

1) Sangat setuju, selalu, sangat baik, sangat positif diberi skor

 = 5 

2) Setuju, sering, baik, positif diberi skor   

 = 4 

3) Ragu-ragu, kadang-kadang, kurang baik, netral diberi skor

 = 3 
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4) Tidak setuju, tidak pernah, tidak baik, negative diberi skor

 = 2 

5) Sangat tidak setuju, sangat tidak baik, tidak pernah diberi skor

 = 1 

c. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti (Sugioyono, 2015:137). 

3.4    Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Adapun jumlah populasi yang ingin dijadikan sampel yaitu, jumlah pelanggan 

yang datang di Coffee Place Makassar tersebut selama sebulan terakhir yaitu 

bulan November 2020 sebanyak 1.050 pelanggan. 

3.4.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2015:80), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah Non Probability Sampling. Jenis Non Probability 

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Insindental Sampling. 

Menurut Sugiyono (2015), Insindental Sampling merupakan informasi yang akan 

dikumpulkan dari anggota populasi berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 
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secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber 

data. 

 Peneliti mengambil jumlah sampel konsumen dengan menggunakan 

Rumus Slovin (Sugiyono, 2013:201), sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Dimana: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Presentasi tingkat kesalahan yang ditoleransi 10% 

Jadi, sebulan terakhir yaitu bulan November 2020 jumlah pengunjung yang 

datang di Coffee Place Makassar berjumlah 1.050 orang, akan dilakukan survey 

dengan mengambil sampel menggunakan Rumus Slovin dengan toleransi 

ketidaktelitian 10%, yaitu sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

     

𝑛 =  
1.050

1 + 1.050 (0.1)2
 

𝑛 =  
1.050

1 + 1.050 (0.01)
=  

1.050

1 + 10,5
=  

1.050

11.5

= 91,3 dibulatkan menjadi 92 orang 
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3.5      Metode Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena 

dianggap tidak relevan, (Umar, 2014:166). Pengujian ini memiliki tujuan 

untuk mengukur ketepatan instrument yang digunakan dalam suatu 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, pengujiannya dilakukan secara statistic, yang 

dapat dilakukan secara manual atau dukungan computer, misalnya melalui 

bantuan program computer SPSS. Dasar pengambilan keputusan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Jika R hitung > R tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan 

dinyatakan valid. 

b. Jika R hitung < R tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka pertanyaan 

dinyatakan valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan 

jawaban responden atas pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Uji 

Reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrument yang dalam hal 

ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu (1) kali, paling tidak oleh 
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responden yang sama. Misalnya, seseorang yang telah mengisi kuesioner 

pertama hilang, maka isian kuesioner pertama dan kedua harus sama atau 

kuesioner tersebut dilakukan berulang, akan mendapatkan hasil yang 

sama. Kriteria pengujian instrument dikatakan handal apabila R hitung > R 

tabel pada taraf signifikansi 5%. 

3.5.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini, Uji Regresi Linear Berganda digunakan untuk 

mengukur tingkat pengaruh variabel dari pengaruh pelayanan prima dan harga 

terhadap kepuasan pelanggan Coffee Place Makassar variabel yaitu antara 

Pelayanan Prima, Harga dan Kepuasan Pelanggan. Rumus yang digunakan untuk 

melakukan analisis korelasi adalah (Ghozali, 2013): 

 

 

Dimana:   

Y = Nilai/Subyek dalam variabel yang diprediksikan 

(Kepuasan Pelanggan) 

 b1, b2   = Koefisien Regresi Variabel 

X1    = Pelayanan Prima 

X2   = Harga 

e    = Error 

3.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Uji T digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X 

dan variabel Y. apakah variabel X1 (Pelayanan Prima), X2 (Harga) benar-benar 

Y = b1 X1 +  b2 X2 + e 
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berpengaruh terhadap variabel Y (Kepuasan Pelanggan) secara terpisah atau 

parsial (Ghozali,2013). 

Hipotesis yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian ini adalah: 

Ho : Variabel-variabel bebas (Pelayanan Prima dan Harga) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(Kepuasan Pelanggan). 

Ha : Variabel-variabel bebas (Pelayanan Prima dan Harga) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Kepuasan 

Pelanggan). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila angka signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ha ditolak dan 

Ha diterima. 

3.5.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Didalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel independen (Ghozali, 2013). Dalam pengujian ini, 

hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah: 

Ho : Variabel-variabel bebas (Pelayanan Prima dan Harga) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (Kepuasan Pelanggan). 
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Ha : Variabel-variabel bebas (Pelayanan Prima dan Harga) mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Kepuasan Pelanggan). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

2. Apabilaa probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ha ditolak dan Ha 

diterima. 

3.5.5 Analisis Koefisien Determinasi (R2 ) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antar nol sampai satu (0<R²<1). Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti 

variablevariabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). 

3.6      Definisi Operasional 

Jadi pada saat penelitian, maka peneliti akan membagikan kuesioner 

kepada pelanggan yang akan menilai. Agar penelitian ini dapat dapat dilaksanakan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur yang 

menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi 
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variabel penelitian. Secara rinci opersionalisasi variabel penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Pengertian/Definisi Indikator 

Pelayanan 

Prima (X1) 

Menurut peneliti, pelayanan 

prima merupakan pelayanan 

yang mampu memberikan 

kelebihan melampaui harapan 

dan sebuah kepedulian kepada 

pelanggan dengan memberikan 

layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan dalam 

menghadapi pemenuhan 

kebutuhan untuk mewujudkan 

kepuasan agar mereka selalu 

loyal. 

 

1. Sikap (Attitude) 

2. Perhatian (Attention) 

3. Tindakan (Action) 

4. Kemampuan 

(Ability) 

5. Penampilan 

(Appearance)  

6. Tanggung jawab 

(Accountability) 

Sumber : Barata (2003) 

Harga  

(X2) 

Menurut peneliti harga 

merupakan kemampuan 

seseorang dalam menilai suatu 

barang untuk dapat membeli 

produk yang ditawarkan. 

1. Keterjangkauan 

harga 

2. Kesesuaian harga 

dan kualitas produk 

3. Daya saing harga 



40 

 

4. Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

produk 

Sumber : Stanton (dalam 

Selvi Wasdi, 2020) 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

Menurut peneliti, kepuasan 

pelanggan adalah perasaan puas 

terhadap pelanggan  dan 

pelanggan yang puas akan 

berbagi kepuasan dengan 

produsen atau penyedia jasa 

dengan berbagi pengalaman 

dengan pelanggan lain.  

1. Kepuasan pelanggan 

keseluruhan 

2. Konfirmasi harapan 

3. Minat pembelian 

ulang 

4. Ketersediaan untuk 

merekomendasikan 

Sumber : Tjiptono (2001 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Gambaran Umum Coffee Place Makassar 

4.1.1 Sejarah Singkat Coffee Place Makassar 

Coffee Place atau biasa disingkat dengan COPLA didirikan pada tanggal 

11 November 2016. Coffee Place Makassar merupakan salah satu Coffee 

Shop/kedai kopi di Makassar yang menyediakan kopi Roastery yaitu 

memanggang biji kopinya sendiri, teknik, waktu pemanggangan hingga penyajian 

kopi diolah ditempatnya. Coffee Roastery  sudah pasti kopinya segar karena 

diolah sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menjadi stok yang terlampau lama. 

Selain tempat untuk menikmati kopi, banyak pengunjung menggunakan tempat 

Coffee Place sebagai tempat untuk mengerjakan tugas kuliah, rapat atau 

berdiskusi dan mengobrol santai. Coffee Place memiliki fasilitas yang dapat 

menunjang daya tarik pelanggan seperti ac, wi-fi serta live music yang digemari 

oleh kaum milenial. Sesuai dengan namanya, menu yang ditonjolkan adalah 

minuman kopi. Kopi yang diracik sendiri oleh Barista yang sudah ahli dan terlatih 

dalam menghasilkan komposisi yang tepat sehingga menciptakan kopi dengan cita 

rasa yang nikmat. 

Keunggulan yang dimiliki Coffee Place adalah menyediakan biji kopi dari 

berbagai daerah dan memiliki berbagai rasa. Pihak kedai kopi selalu ditekankan 

untuk selalu berkomunikasi dengan pelanggan tentang minuman kopi mereka dan 
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memberikan pelayanan yang terhadap pelanggan. Coffee Place selain menjual 

berbagai jenis kopi mereka juga menjual makanan mulai dari makanan berat 

sampai makanan ringan. Harga yang di tawarkan oleh Coffee Place sangat 

terjangkau dari kalangan menengah kebawah. Selain menu dan harga yang 

beragam, fasilitas juga diperhatikan oleh Coffee Place karena fasilitas yang 

memadai akan membuat konsumen menjadi puas atas layanan yang diberikan. 

Adapun jenis menu minuman dan makanan beserta harga yang disediakan oleh 

Coffee Place pada table dibawah ini: 

Tabel 4.1 Menu Coffee Place Makassar 

EXPRESSO 

BASE 
Price TEA Price FOODS Price 

Americano 

Gulmer 
17/18 Original Tea Oct-13 Ubi Goreng 

17 

Ice Coffee Sekut 25 Milk Tea 15/16 Kentang Goreng 18 

Ice Cappucino 25 Leci Tea 20 Pisang Goreng 17 

Ice Coffee Beer 18 Lemon Tea 15/18 Pisang Peppe 17 

Ice Black Pink 25 Rosella tea 15/18 Sosis Goreng 18 

Coffee Aren 23 OTHERS Roti Bakar 18 

Black Spro 10 Ice Leci Kult 25 Indomie 18 

Americano 15/17 Ice Lemon 18 Rice Bowl 20 

Milkcano 17/18 
Ice mawar 

kawe 
20 Nasi Goreng 

23 

Piccolo 17 
Ice Susu 

Regal 
23 

  
  

   
  

COFFEE PLACE 

MAKASSAR  
  

  
  

  
  

  
  

Latte 20/25 Chocolate 18/23 

Cold White 23 MANUAL BASE 

Mochacino 20/25 
Vietnam 

Drip 
18/20 

Affogato 23 Tubruk 13/15 

Cold Black 18 
v60-Kalita-

Clever 
20/23 

Ice Coffee Oreo 25 
Aeropress-

Chemex 
20/23 
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4.1.2 Struktur Organisasi Coffee Place Makassar 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Coffee Place Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab dari gambar struktur organisasi diatas 

sebagai berikut: 

1. Owner/Pemilik 

Pemilik usaha bertugas sebagai pemimpin dalam menjalankan 

usahanya dan memiliki wewenang penuh dalam menjalankan usahanya 

dan memiliki wewenang penuh dalam menentukan peraturan dan 

pengambilan keputusan. 

2. Manager 

Manager bertugas untuk mengawasi jalannya suatu pekerjaan 

apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Manager 

OWNER (M. Arif Rahadian) 

 

 

MANAGER (Irwandi) 

KOKI (chef) BARISTA BARISTA WAITERS WAITERS 
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memiliki tanggung jawab dalam menjalani usaha. Manager mengatur dan 

mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan para rekan kerja bawahannya. 

3. Koki (Chef) 

Koki adalah orang yang bertanggung jawab atas menu makanan 

yang disajikan. Koki bertugas untuk memasak makanan yang yang dipesan 

oleh konsumsi.  

4. Barista 

Barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaanya membuat 

dan menyajikan kopi kepada pelanggan. 

5. Waiters 

Waiters merupakan pelayan yang bertanggung jawab melayani dan 

mengantar makanan dan minuman kepada pelanggan. Pelayan bertugas 

untuk melayani pelanggan Coffee Place. 

4.2       Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan Coffee Place Makassar 

yang berjumlah 92 orang. Berikut ini dipaparkan tentang karakteristik responden 

yang memberikan tanggapan terhadap seluruh pertanyaan dalam kuesioner. Dari 

tabel karakteristik responden terdapat data-data responden seperti jenis kelamin, 

usia, dan pekerjan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas objek penelitian. Gambaran 

umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis kelamin 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN  

JUMLAH 

Orang Persentase 

1 Laki-laki 63 68.5% 

2 Perempuan 29 31.5% 

TOTAL 92 100% 

  Sumber: Data primer diolah, 2021 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang atau 68.5% 

dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang atau 31.5%. 

Sehingga responden yang paling dominan adalah yang berjenis kelamin 

laki-laki yaitu 63 orang atau 68.5% dari total 92 responden. Karena 

kebanyakan yang berjenis kelamin laki-laki lebih menyukai kopi dan 

identik dengan tempat berkumpul bersama teman-teman untuk 

mengerjakan tugas maupun berkumpul untuk membicarakan bisnis. 

2. Usia 

Table 4.3 karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

NO USIA RESPONDEN 
JUMLAH 

Orang Persentase 

1 > 18 - 20 Tahun 3 3.3% 

2 > 20 - 25 Tahun 42 45.7% 

3 > 25 - 30 Tahun 23 25% 

4 > 30 - 35 Tahun 17 18.5% 
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5 > 35 Tahun 7 7.6% 

TOTAL 92 100% 

     Sumber: Data primer diolah, 2021  

Karakteristik responden berdasarkan usia diperoleh responden 

yang berusia > 18 - 20 tahun sebanyak 3 orang atau 3.3%, usia > 20 - 25 

tahun sebanyak 42 orang atau 45.7%, usia > 25 – 30 tahun sebanyak 23 

orang atau 25%, usia > 30 – 35 tahun sebanyak 17 orang atau 18.5% dan 

usian >35 tahun sebanyak 7 orang atau 7.6%. Sehingga yang paling 

dominan dalam penelitian ini adalah yang berusia > 20 – 25 Tahun yaitu 

sebanyak 42 orang atau 45.7 %. Karena diantara usia tersebut kebanyakan 

mereka tertarik untuk berkumpul ditempat tersebut bersama teman-

temannya untuk mengerjakan tugas kuliah dan melakukan diskusi bisnis 

maupun diskusi organisasi. 

3. Pekerjaan 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

NO PEKERJAAN 
JUMLAH 

Orang Persentase 

1 Pelajar/Mahasiswa 38 41.3% 

2 Pegawai Swasta 32 34.8% 

3 PNS 10 10.9% 

4 Wirausaha 5 5.4% 

5 Wiraswasta 4 4.3% 

6 Pengusaha 3 3.3% 

TOTAL 92 100% 

        Sumber: Data primer diolah, 2021 
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Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan diperoleh 

responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 32 orang atau 

34.8%, responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 10 orang atau 

10.9%, responden yang bekerja sebagai Wirausaha sebanyak 5 orang atau 

5.4%, responden yang bekerja sebagai Wiraswastaa sebanyak 4 orang atau 

4.3%, responden yang bekerja sebagai Pengusaha sebanyak 3 orang atau 

3.3% dan yang masih berstatus Pelajar/Mahasiswa sebanyak 38 orang atau 

41.3%. Sehingga dalam  penelitian ini diperoleh responden yang paling 

dominan adalah yang masih berstatus Pelajar/Mahasiswa yang terbanyak. 

Karena pada saat melakukan penyebaran kuesioner peneliti melihat 

pelanggan yang masih berstatus pelajar/mahasiswa kebanyakan mereka 

tertarik untuk mengerjakan tugasnya diluar untuk datang ketempat tersebut 

karena ingin mencari suasana yang nyaman sekaligus bertemu dan 

berkumpul dengan teman-temannya. 

4.3       Deskripsi Hasil Penelitian 

Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai peringkasan data untuk 

mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing pernyataan 

yang berada dalam instrument penelitian. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakuakn terhadap 92 responden melalui kuesioner, untuk 

mendapatkan kecenderungan jawaban masing-masing variable akan 

didasarkan pada skor jawaban sebagai berikut: 
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4.3.1 Variable Pelayanan Prima (X1) 

Table 4.5 Deskripsi Variabel Pelayanan Prima (X1) 

NO Pernyataan 
STS TS KS S SS Rata-

rata 

Skor 
N % N % N % N % N % 

1 

Karyawan 

memiliki 

kemampuan 

pengetahun 

yang memadai 

mengenai 

menu yang 

disediakan 

0 0 0 0 1 1.1 40 43.5 51 55.4 4.54 

2 

Karyawan 

mampu 

berkomunikasi 

dengan baik 

dengan 

pelanggan 

0 0 0 0 0 0,0 28 30.4 64 69.6 4.7 

3 

Karyawan 

selalu 

bersikap 

ramah dan 

sopan 

terhadap 

pelanggan 

0 0 0 0 1 1.1 29 31.5 62 67.4 4.66 

4 

Karyawan 

berpenampilan 

bersih, rapi 

dan sopan saat 

bekerja serta 

memakai alat 

kelengkapan 

atribut 

seragam kerja 

0 0 0 0 1 1.1 44 47.8 47 51.5 4.5 

5 

Karyawan 

tidak memakai 

aksesoris yang 

berlebihan 

saat bekerja 

0 0 0 0 2 2.2 51 55.4 39 42.5 4.4 

6 

Karyawan 

selalu 

memberikan 

0 0 0 0 1 1.1 45 48.9 46 50 4.49 
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perhatian atas 

kebutuhan dan 

keperluan 

pelanggan 

7 

Karyawan 

bersedia 

meluangkan 

waktu untuk 

menanggapi 

permintaan 

pelanggan 

0 0 0 0 3 3.3 39 42.4 50 54.3 4.51 

8 

Karyawan 

memberikan 

tindakan yang 

cepat dan 

tanggap dalam 

merespon 

keluhan 

pelanggan 

0 0 0 0 3 3.3 43 46.7 46 50 4.47 

9 

Coffee Place 

Makassar 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

kesalahan 

pesanan yang 

disajikan 

kepada 

konsumen 

0 0 0 0 2 2.2 46 50 44 47.8 4.46 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pernyataan pertama menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Karyawan memiliki kemampuan 

pengetahun yang memadai mengenai menu yang disediakan  sebanyak 51 

responden atau 55.4%. 



50 

 

2. Pernyataan kedua menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan memilih 

Sangat Setuju dengan pernyataan Karyawan mampu berkomunikasi dengan baik 

dengan pelanggan sebanyak 66 responden atau 69.6%. 

3. Pernyataan ketiga menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan memilih 

Sangat Setuju dengan pernyataan Karyawan selalu bersikap ramah dan sopan 

terhadap pelanggan sebanyak 62 responden atau 67.4%. 

4. Pernyataan keempat menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Karyawan berpenampilan 

bersih, rapi dan sopan saat bekerja serta memakai alat kelengkapan atribut 

seragam kerja sebanyak 47 responden atau 51.5%. 

5. Pernyataan kelima menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Setuju dengan pernyataan Karyawan tidak memakai aksesoris yang 

berlebihan saat bekerja sebanyak 51 responden atau 55.4%. 

6. Pernyataan keenam menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Karyawan selalu memberikan 

perhatian lebih atau kebutuhan dan keperluan pelanggan sebanyak 46 

responden atau 50%. 

7. Pernyataan ketujuh menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan karyawan memberikan 

Tindakan yang cepat dalam merespon keluhan pelanggan sebanyak 50 

responden atau 54.3%. 

8. Pernyataan kedepalan menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Karyawan selalu memberikan 
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perhatian atas kebutuhan dan keperluan pelanggan sebanyak 46 responden atau 

50%. 

9. Pernyataan kesembilan menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Setuju dengan pernyataan Coffee Place Makassar bertanggung jawab 

terhadap kesalahan pesanan yang disajikan kepada konsumen sebanyak 46 

responden atau 50%. 

4.3.2 Variabel Harga  (X2) 

Table 4.6 Deskripsi Variabel Harga (X2) 

NO Pernyataan 
STS TS KS S SS Rata-

rata 

Skor 
N % N % N % N % N % 

1 

Harga makanan 

dan minuman 

yang ditetapkan 

sangat terjangkau 

untuk konsumen 

seperti saya 

0 0 0 0 5 5.4 54 58.7 33 35.9 4.3 

2 

Harga makanan 

dan minuman 

ditetapkan murah 

0 0 0 0 6 6.5 41 44.6 45 48.9 4.42 

3 

Porsi makan dan 

minuman 

sebanding dengan 

harga yang 

dibayarkan 

0 0 0 0 2 2.2 38 41.3 52 56.5 4.54 

4 

Harga makanan 

dan minuman 

sesuai dengan 

rasanya 

0 0 0 0 2 2.2 30 32.6 60 65.2 4.63 

5 

Harga ditetapkan 

oleh Coffee Place 

sesuai mutu 

produk  

0 0 0 0 2 2.2 31 33.7 59 64.1 4.62 

6 

Harga yang 

ditetapkan lebih 

mahal 

dibandingkan 

1 1.1 2 2.2 69 75 13 14.1 7 7.6 3.25 
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dengan kopi lain 

yang jual produk 

sejenis 

7 

Harga yang 

ditetapkan lebih 

murah 

dibandingkan 

dengan kopi lain 

yang jual produk 

sejenis 

0 0 0 0 16 17.4 48 52.2 28 30.4 4.13 

8 

Dengan harga 

yang saya 

bayarkan, saya 

memperoleh 

kenyamanan saat 

berkunjung ke 

Coffee Place 

0 0 0 0 2 2.2 34 37 56 60.9 4.59 

9 

Dengan harga 

yang saya 

bayarkan, saya 

mendapatkan 

pelayanan yang 

memuaskan 

0 0 0 0 2 2.2 27 29.3 63 68.5 4.66 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pernyataan pertama menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Setuju dengan pernyataan Harga makanan dan minuman yang 

ditetapkan sangat terjangkau untuk konsumen seperti saya sebanyak 54 

responden atau 58.7%. 

2. Pernyataan kedua menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Harga makanan dan minuman 

ditetapkan murah sebanyak 45 responden atau 48.9%. 

3. Pernyataan ketiga menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Porsi makan dan minuman 
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sebanding dengan harga yang dibayarkan sebanyak 52 responden atau 

56.5%. 

4. Pernyataan keempat menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Harga makanan dan minuman 

sesuai dengan rasanya sebanyak 60 responden atau 65.2%. 

5. Pernyataan kelima menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Harga ditetapkan oleh Coffee 

Place sesuai mutu produk sebanyak 59 responden atau 64.1%. 

6. Pernyataan keenam menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Kurang Setuju dengan pernyataan Harga yang ditetapkan lebih 

mahal dibandingkan dengan kopi lain yang jual produk sejenis sebanyak 

69 responden atau 75%. 

7. Pernyataan ketujuh menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Setuju dengan pernyataan Harga yang ditetapkan lebih murah 

dibandingkan dengan kopi lain yang jual produk sejenis sebanyak 48 

responden atau 52.2%. 

8. Pernyataan kedelapan menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Dengan harga yang saya 

bayarkan, saya memperoleh kenyamanan saat berkunjung ke Coffee Place 

sebanyak 56 responden atau 60.9%. 

9. Pernyataan kesembilan menyimpulkan bahwa responden dominan memilih 

Sangat Setuju dengan pernyataan Dengan harga yang saya bayarkan, saya 
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mendapatkan pelayanan yang memuaskan sebanyak 63 responden atau 

68.5%. 

4.3.3 Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

NO Pernyataan 
STS TS KS S SS 

Rata-

rata 

Skor 

N % N % N % N % N %  

1 

Saya merasa puas 

terhadap seluruh 

pelayanan yang 

diberikan pada 

Coffee Place 

Makassar 

0 0 0 0 1 1.1 40 43.5 51 55.4 4.54 

2 

Makanan dan 

minuman kopi 

yang disediakan 

sesuai dengan 

selera saya 

0 0 0 0 2 2.2 38 41.3 52 56.5 4.54 

3 

Saya berminat 

berkunjung 

kembali karena 

pelayanan yang 

memuaskan 

0 0 0 0 1 1.1 38 41.3 53 57.6 4.57 

4 

Saya berminat 

berkunjung 

kembali karena 

harga yang 

memuaskan 

0 0 0 0 2 2.2 38 41,3 52 56.5 4.54 

5 

Saya akan 

merekomendasikan 

kepada teman atau 

kerabat karena 

pelayanan dan 

harga yang 

memuaskan 

0 0 0 0 3 3.3 50 54.3 39 42.4 4.39 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Pernyataan pertama menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Saya merasa puas terhadap 

seluruh pelayanan yang diberikan pada Coffee Place Makassar sebanyak 

51 responden atau 55.4%. 

2. Pernyataan kedua menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Makanan dan minuman kopi 

yang disediakan sesuai dengan selera saya sebanyak 52 responden atau 

56.5%. 

3. Pernyataan ketiga menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Saya berminat berkunjung 

kembali karena pelayanan yang memuaskan sebanyak 53 responden atau 

57.6%. 

4. Pernyataan keempat menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

memilih Sangat Setuju dengan pernyataan Saya berminat berkunjung 

kembali karena harga yang memuaskan sebanyak 52 responden atau 

56.5%. 

5. Pernyataan kelima menyimpulkan bahwa jawaban responden dominan 

melihi Setuju dengan pernyataan Saya akan merekomendasikan kepada 

teman atau kerabat karena pelayanan dan harga yang memuaskan 

sebanyak 50 responden atau 54.3%. 
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4.4      Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dihitung dengan membandingkan nilai Rhitung (Correlated Item Total Correlation) 

dengan Rtabel jika  Rhitung > dari Rtabel (pada taraf signifikansi 5%) maka pernyataan 

tersebut dinyatakan valid. 

Tabel 4.8 Uji Validitas 

Variabel Item 

Correlated 

Item Total 

Correlation 

(Total Rhitung) 

Rkritis Keterangan 

Pelayanan Prima (X1) 

X1.1 0.427 0.30 VALID 

X1.2 0.471 0.30 VALID 

X1.3 0.516 0.30 VALID 

X1.4 0.538 0.30 VALID 

X1.5 0.522 0.30 VALID 

X1.6 0.600 0.30 VALID 

X1.7 0.589 0.30 VALID 

X1.8 0.599 0.30 VALID 

X1.9 0.542 0.30 VALID 

Harga (X2) 

X2.1 0.642 0.30 VALID 

X2.2 0.660 0.30 VALID 

X2.3 0.691 0.30 VALID 

X2.4 0.545 0.30 VALID 

X2.5 0.624 0.30 VALID 

X2.6 0.317 0.30 VALID 

X2.7 0.532 0.30 VALID 

X2.8 0.620 0.30 VALID 

X2.9 0.738 0.30 VALID 

Kepuasan Pelanggan Y1 0.705 0.30 VALID 
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(Y) Y2 0.645 0.30 VALID 

Y3 0.752 0.30 VALID 

Y4 0.590 0.30 VALID 

Y5 0.742 0.30 VALID 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas uji validitas untuk indikator-indikator variabel X1, 

variabel X2, dan variabel Y dapat diketahui bahwa keseluruhan pernyataan 

menunjukkan hasil yang valid (sah) karena Correlated Item Total Correlation 

(Total Rhitung) bernilai positif dan berada diatas angka 0.30. 

4.4.2 Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil perhitungan nilai Conbarch 

Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha (α) > 0.60 yaitu apabila penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang 

berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tetapi sebaliknya bila Alpha 

(α) < o.60 maka dianggap kurang handal, artinya bila variabel-variabel tersebut 

dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan variabel yang berbeda akan 

menghasilkan kesimpulan yang berbeda.  

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas 

Variabel Item 

Cronbarch 

Alpha if 

Item 

Deleted 

Nilai 

Batas 
Keterangan 

Pelayanan Prima (X1) 

X1.1 0.707 0.60 Reliabel 

X1.2 0.693 0.60 Reliabel 

X1.3 0.686 0.60 Reliabel 

X1.4 0.683 0.60 Reliabel 

X1.5 0.688 0.60 Reliabel 

X1.6 0.669 0.60 Reliabel 
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X1.7 0.647 0.60 Reliabel 

X1.8 0.671 0.60 Reliabel 

X1.9 0.684 0.60 Reliabel 

Harga (X2) 

X2.1 0.726 0.60 Reliabel 

X2.2 0.724 0.60 Reliabel 

X2.3 0.717 0.60 Reliabel 

X2.4 0.743 0.60 Reliabel 

X2.5 0.729 0.60 Reliabel 

X2.6 0.796 0.60 Reliabel 

X2.7 0.756 0.60 Reliabel 

X2.8 0.730 0.60 Reliabel 

X2.9 0.709 0.60 Reliabel 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 

Y1 0.659 0.60 Reliabel 

Y2 0.696 0.60 Reliabel 

Y3 0.631 0.60 Reliabel 

Y4 0.724 0.60 Reliabel 

Y5 0.641 0.60 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah, 2021 

Hasil uji reliabilitas dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai alpha 

dari secara keseluruhan variabel adalah reliabel (andal) karena lebih besar dari 

nilai batas yaitu 0.60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner 

yang digunakan untuk semua variabel semuanya dinyatakan handal atau dapat 

dipercaya sebagai alat ukur. 

4.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk melakukan pengujian hubungan 

antara sebuah variabel independen (tidak terikat) dalam hal ini adalah pelayanan 

prima, harga dan variabel dependen (terikat) dalam hal ini adalah kepuasan 

pelanggan yang ditampilkan dalam persamaan regresi. Kemudian untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan positif atau negatif. 
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Dari hasil uji analisis melalui program SPSS maka diperoleh hasil lengkapnya 

seperti yang terlampir pada bagian lampiran skripsi ini. Namun demikian, peneliti 

telah melakukan rekapan data, seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Dependent 
Variabel 

Independen 
B thitung Sig. 

Kepuasan Pelanggan (Y) 

(Constant) 3.350 1.384 0.170 

Pelayanan Prima 

(X1) 
0.253 3.626 0.000 

Harga (X2) 0.229 3.872 0.000 

  

df1 = 2                                   df2 = 89                                   F = 33.139      

                                                                                              Sig. = 0.000 

Rsquare =  0.427 
  

N = 92  

Sumber: Data setelah diolah, 2021 

Berdasarkan pada tabel diatas Hasil Uji Regresi Linear berganda, dapat 

dilihat bahwa nilai p sebesar 0.000 dimana jauh lebih kecil dari 0.04, berarti p < 

0.05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti model regresi tersebut dapat 

digunakan untuk melihat Kepuasan Pelanggan (Y). Nilai Rsquare yaitu 0.427 

dimana merupakan indeks determinasi yang menyatakan presentase sekitar 

42.7%. Kepuasan Pelanggan dapat digambarkan oleh kedua (2) variabel bebas 

(Independent) ini, sedangkan sisanya sebesar 57.3% dijelaskan oleh factor lain. 

 Dari hasil analisis koefisien dapat juga dikemukakan nilai koefisien 

Y = b1 X1 + b2 X2 dengan hasil sebagai berikut: 



60 

 

Y = 3.350 + 0.253 X1 + 0.229 X2 

Dari hasil tersebut, persamaan diatas menunjukkan bahwa: 

1. Nilai konstanta sebesar 3.350 menyatakan bahwa jika Pelayanan Prima 

(X1) dan Harga (X2) sama dengan nol atau konstan, maka kepuasan 

pelanggan bernilai positif. 

2. Koefisien regresi Variabel Pelayanan Prima (X1), koefisien bernilai positif 

sebesar 0.253, yang berarti setiap penambahan satu (1) satuan faktor 

pelayanan prima , akan memberikan pengaruh peningkatan Kepuasan 

Pelanggan sebesar 0.253 satuan. Dan sebaliknya, apabila jika terjadi 

penurunan factor Pelayanan Prima sebesar satu (1) satuan, akan 

memberikan pengaruh penurunan Kepuasan Pelanggan sebesar 0.253 

satuan dengan asumsi X2 mempunyai nilai yang tetap. 

3. Koefisien regresi Variabel Harga (X2), koefisien bernilai positif sebesar 

0.229, yang berarti setiap penambahan satu (1) satuan faktor Harga, akan 

memberikan pengaruh peningkatan Kepuasan Pelanggan sebesar 0.229 

satuan. Dan sebaliknya, apabila jika terjadi penurunan faktor Harga 

sebesar satu (1) satuan, akan memberikan pengaruh penurunan Kepuasan 

Pelanggan sebesar 0.229 satuan dengan asumsi X1 yang mempunyai nilai 

yang tetap. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien regresi Variabel (X1) sebesar 0.253 dan nilai koefisien regresi Variabel 

Harga (X2) sebesar 0.229. Dengan demikian dapat dilihat bahwa variabel 
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Pelayanan Prima (X1) merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 

4.4.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Dalam analisis pengujian parsial pada variabel bebas (independent), maka 

langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan melihat tingkat 

signifikansi atau makna koefisien korelasi parsial dari masing-masing variabel 

bebas terhadap variaebl terikat melalui uji t. 

Adapun perumusan hipotesis pengujian yang digunakan untuk pengambilan 

keputusan analisis adalah sebagai berikut: 

 H0 = Tidak terdapat pengaruh signifikansi variabel X terhadap variabel Y 

 H1 = Terdapat pengaruh signifikansi variabel X terhadap variabel Y 

Pedoman dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah: 

 Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Dari hasil uji analisis regresi berganda yang menggunakan program 

aplikasi SPSS (tertera pada lampiran), dilihat pada tabel Coefficienta dapat 

diketahui hasil dari thitung. Pada taraf tingkat kepercayaan 95% (a = 0,05) , dimana 

perumusan untuk mendapatkan nilai ttabel sebagai berikut: 

 ttabel = t (a / 2 ; n – K – 1 ) 

 ttabel = t ( 0-025 ; 89) 

 ttabel = 1.986 

Keterangan : 
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 a = Taraf tingkat kepercayaan 95% (0.05) 

 n = Jumlah responden 

 k = Jumlah variabel bebas (independent) 

Dalam tabel statistic distribusi t, nilai 0.025 ; 89 adalah 1.986. Maka diketahui 

nilai ttabel dengan tingkat kepercayaan 95% (a = 0.05) adalah sebesar 1.986. 

Berikut ini disajikan rekapan data perbandingan antara thitung dan ttabel masing-

masing variabel bebas atau independent (X), sebagaimana berikut ini: 

Tabel 4.11 Hasil Uji t Pada Variabel Bebas (Independent) 

Variabel Bebas atau 

Independent (X) 

thitung ttabel Keputusan 

Pelayanan Prima (X1) 3.626 1.986 thitung > ttabel 

Harga (X2) 3.872 1.986 thitung > ttabel 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2021 

Dari hasil analisis rekapan data dijelaskan pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas atau independent (X) sebagai berikut: 

1. Untuk variabel pertama, yaitu Pelayanan Prima  (X1) diketahui thitung 

sebesar 3.626, dimana nilai tersebut lebih besar daripada nilai ttabel yaitu 

sebesar 1.986, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya secara 

parsial terdapat pengaruh nyata yang signifikansi dari variabel Pelayanan 

Prima (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y) di Coffee Place Makassar. 

2. Untuk variabel kedua, yaitu Harga (X2) diketahui nilai thitung sebesar 3.872, 

dimana nilai tersebut lebih besar daripada nilai ttabel yaitu sebesar 1.986, 
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dengan demikian maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya secara parsial 

terdapat pengaruh nyata yang signifikan dari variabel Harga (X2) terhadap 

Kepuasan Pelanggan (Y) di Coffee place Makassar. 

4.4.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independent berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Dimana Fhitung > Ftabel, maka hipotesis 

diterima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel 

terikatnya secara serentak. Sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima atau 

secara Bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas terhadap terikat maka digunakan probability sebesar 5% (a = 0-05). 

Tabel 4.12 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

 

Regression 131.595 2 65.798 33.139 .000b 

Residual 176.709 89 1.985   

Total 308.304 91    

Sumber: Data primer setelah diolah, 2021  

Dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan df1 = 2 dan df2 = 89 

maka Ftabel didapat (2;97) = 3.10. Berdasarkan  uji F dari output SPSS, terlihat 
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bahwa diperoleh Fhitung sebesar 33.139 > 3.10 nilai Ftabel dan probabilitas sebesar 

0.000 < 0.05. Secara lebih tepat, nilai Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dimana 

jika Fhitung > Ftabel maka secara simultan variabel-variabel independent positif dan 

signifikansi terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua peneliti diterima. 

4.4.6 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi digunakan dalam mendeteksi seberapa jauh 

hubungan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.  

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R Rsquare 

Adjusted 

Rsquare 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.653 0.427 0.414 1.407 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Rsquare adalah 0.427. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 42.7% Kepuasan Pelanggan di Coffee Place 

Makassar dipengaruhi oleh variabel independent, yaitu Pelayanan Prima dan 

Harga, sedangkan sisanya sebesar 57.3% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

4.5       Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Pelayanan Prima dan Harga Secara Parsial Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Di Coffee Place Makassar 
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Dari hasil analisis Uji t untuk kedua (2) variabel bebas atau 

independent (X) diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka hasil koefisien regresi dari setiap 

variabel bebas secara terpisah (parsial) adalah terdapat variabel terikat atau 

dependent (Y) yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa 

Kepuasan pelanggan di Coffee Place Makassar secara signifikan 

dipengaruhi oleh variabel bebas independent (X) yaitu Pelayanan Prima 

(X1) dan Harga (X2). Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka rumusan 

masalah penelitian sebagaimana yang dirumuskan pada BAB I terdahulu 

telah terjawab. 

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Fadilah Hasanah (2018) dengan judul “Pengaruh Pelayanan Prima 

Terhadap Kepuasan Pelanggan di Jade bamboo Resto Yogyakarta” 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Pengaruh Pelayanan Prima dan Harga Secara Simultan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan di Coffee Place Makassar 

Kemudian dari hasil analisis statistic yang telah dilakukan terhadap 

variabel dalam penelitian, baik variabel bebas atau independent (X) 

maupun variabel terikat atau dependent (Y), diketahui hasil Uji F pada  

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda, menunjukkan bahwa nilai 

Fhitung sebesar 33.139, dimana nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 3.10 

(33.139 < 3.10). Hal ini dapat menggambarkan bahwa secara bersama-
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sama  (simultan), variabel bebas yaitu Pelayanan Prima (X1) dan Harga 

(X2) secara serentak mempunyai pengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan 

(Y) di Coffee Place Makassar. Karena Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung > 

Ftabel) menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan), variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, maka 

rumusan masalah penelitian sebagaimana yang dirumuskan pada BAB I 

terdahulu, telah terjawab. 

Sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dilla 

Isti Noor Ana dan Tanty Sondary (2018) dengan judul “Pengaruh 

Pelayanan Prima dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen 

(Studi kasus pada Restoran MCD Cimahi)”, hasil menunjukkan bahwa 

secara simultan pelayanan prima dan kualitas produk berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen dan secara parisal kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan tamu. 

 

3. Variabel Yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Berdasarkan hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien masing-

masing variabel pelayanan prima (0.253) dan harga (0.229). sehingga 

dapat dilihat bahwa koefisien regresi terbesar dimiliki oleh variabel 

pelayanan prima. Sehingga variabel pelayanan prima yang paling dominan 

dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan.     
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1       Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini tentang Pengaruh Pelayanan 

Prima Terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Place Makassar yaitu sebagai 

berikut; 

1. Pelayanan Prima dan Harga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Place Makassar. 

2. Pelayanan Prima dan Harga secara bersama-sama (simultan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan di 

Coffee Place Makassar. 

3. Pelayanan Prima merupakan variabel yang paling dominan dari kedua 

(2) Variabel Bebas (Independent) karena memiliki nilai tertinggi 

diantaranya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian analisis Pengaruh Pelayanan Prima dan Harga 

Terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee Place Makassar maka peneliti 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Sebagaimana hasil penelitian bahwa Variabel Pelayanan Prima yang 

paling dominan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan di Coffee 
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Place Makassar maka peneliti menyarankan pihak Coffee Place tetap 

mempertahankan serta meningkatkan pelayanan yang baik terhadap 

pelanggan agar pelanggan merasa puas ketika datang di Coffee Place 

tersebut. 

2. Dari hasil penelitian jauh dari kata sempurna karena masih banyak 

variabel dan indikator yang tidak dikaji dalam peneltian ini, sehingga 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel dan 

indikator yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



69 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Atep Adya Barata, 2003, Dasar-dasar Pelayanan Prima, Bandung: Alfabeta 

Daryanto & Setyobudi, 2015, Konsumen dan Pelayanan Prima, Yogyakarta: 

Gava Media 

Dilla Isti Noor Ana, Tanty Sondary, 2018, “Pengaruh Pelayanan Prima dan 

Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Studi Kasus Para 

Restoran MC DONALD’S Cimahi”. Jurnal Manajemen dan Bisnis. 

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Langlangbuana. 

Fadilah Hasanah, 2016, “Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepuasan 

Pelanggan di Jade Bamboo Resto Yogyakarta”. Jurnal Ilmiah. Prodi PKK 

FKIP, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. 

Husein Umar, 2014, Statistika Penelitian, Rajawali Press 

Husein Umar, 2005, Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama 

Imam Ghozali, 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, 

Semarang 

Judiari, Josina, 2010, Dasar-dasar Pelayana Prima, Jakarta: Elex Media 

Komputindo 

Jumriani, 2018, “Pengaruh Pelayanan Prima dan Harga Terhadap Penjualan 

Pada Rumah Makan yama Bakar Wong Solo Alauddin Kota Makassar 

Periode 2015-2016”. Jurnal Ilmu Manajemen. Program Studi Manajemen, 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Kasmir, 2006, Etika Customer Service, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

Kasmir, 2014, Kewirausahaan. Jakarta: Rajawali Pers 

Kotler, Philip and Gary Armstrong, 2012, Prinsip-prinsip Pemasaran, Edisi 13 

Jilid 1. Jakarta: Erlangga 

Kotler, Philip, 2005, Manajemen Pemasaran, Jilid 1 & 2. Jakarta: PT. Indeks 

Kelompok Gramedia 

Nina Rahmayanti, 2013, Manajemen Pelayana Prima, Yogyakarta: Graha Ilmu 

Selvi Wasdi Rahayu, 2020, “Pengaruh Pelayanan Prima dan Harga Terhadap 

Kepuasan Konsumen Pada Fanybella Resto dan Café di MTC Giant 

Panam”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta 



70 

 

Tjiptono, Fandy, 2005, Strategi Pemasaran, Edisi Kedua. Yogyakarta: Andi 

Offset 

Tjiptono, Fandy, 2016, Pemasaran Esensi & Aplikasi. Yogyakarta: Andi 

Tjiptono, Fandy, dkk, 2008, Pemasaran Strategik. Yogyakarta: Andi 

Ujang Sumarwan, 2003, Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam 

Pemasaran, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia. 



71 

 

L 

 

A 

 

M 

 

P 

 

I 

 

R 

 

A 

 

N 

  



72 

 

KUISIONER PENELITIAN 

 

Dengan Hormat, 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) pelanggan Coffee Place untuk mengisi 

daftar pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom 

yang tersedia sesuai dengan kepuasan Bapak/Ibu/Saudara(i) karena akan sangat 

membantu dalam penelitian ini. Atas waktu dan kesediaannya saya ucapkan 

banyak terimakasih. 

A. Judul Penelitian 

“PENGARUH PELAYANAN PRIMA DAN HARGA TERHADAP 

KEPUASAN PELANGGAN DI COFFEE PLACE MAKASSAR” 

B. Lokasi Penelitian 

Coffee Place Makassar 

C. Nama Peneliti: 

Nur Zulfiana 

Mahasiswa STIE Nobel Indonesia-Makassar 

Jurusan Manajemen  
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IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    :  

Jenis Kelamin   : Laki-laki     Perempuan 

Usia    :   > 18 – 20 Tahun        > 30 – 35 Tahun 

    > 20 – 25 Tahun        > 35 Tahun 

    > 25 – 30 Tahun 

Pekerjaan   :  Pelajar / Mahasiswa 

    Pegawai Swasta 

    PNS   

Lainnya 

 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan persepsi anda dengan cara 

memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 

 Keterangan : SS  = Sangat Setuju 

   S  = Setuju 

   KS  = Kurang Setuju 

   TS = Tidak Setuju 

   STS = Sangat Tidak Setuju 
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Variabel Pelayanan Prima (X1) 

No. Item Pernyataan 

Jawaban 

SS S KS TS STS 

1.  Kemampuan      

 a. Karyawan memiliki kemampuan 

pengetahun yang memadai mengenai menu 

yang disediakan 

     

 b. Karyawan mampu berkomunikasi dengan 

baik dengan pelanggan 

     

2.  Sikap      

 Karyawan selalu bersikap ramah dan sopan 

terhadap pelanggan 

     

3.  Penampilan      

 a. Karyawan berpenampilan bersih, rapi dan 

sopan saat bekerja serta memakai alat 

kelengkapan atribut seragam kerja 

     

 b. Karyawan tidak memakai aksesoris yang 

berlebihan saat bekerja 

     

4.  Perhatian      

 Karyawan selalu memberikan perhatian atas 

kebutuhan dan keperluan pelanggan 

     

5.  Tindakan      
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 a. Karyawan bersedia meluangkan waktu 

untuk menanggapi permintaan pelanggan 

     

 b. Karyawan memberikan tindakan yang cepat 

dan tanggap dalam merespon keluhan 

pelanggan 

     

6.  Tanggung Jawab      

 Coffee Place Makassar bertanggung jawab 

terhadap kesalahan pesanan yang disajikan 

kepada konsumen 

     

 

Variabel Harga (X2) 

No. Item Pernyataan 

Jawaban 

SS S KS TS STS 

1.  Keterjangkauan Harga      

 a. Harga makanan dan minuman yang 

ditetapkan sangat terjangkau untuk 

konsumen seperti saya 

     

 b. Harga makanan dan minuman ditetapkan 

murah 

     

2.  Kesesuaian Harga dan Kualitas      

 a. Porsi makan dan minuman sebanding 

dengan harga yang dibayarkan 
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 b. Harga makanan dan minuman sesuai dengan 

rasanya 

     

 c. Harga ditetapkan oleh Coffee Place sesuai 

mutu produk  

     

3.  Daya Saing Harga      

 a. Harga yang ditetapkan lebih mahal 

dibandingkan dengan kopi lain yang jual 

produk sejenis 

     

 c. Harga yang ditetapkan lebih murah 

dibandingkan dengan kopi lain yang jual 

produk sejenis 

     

4.  Kesesuaian Harga dan Manfaat      

 a. Dengan harga yang saya bayarkan, saya 

memperoleh kenyamanan saat berkunjung 

ke Coffee Place 

     

 b. Dengan harga yang saya bayarkan, saya 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan 
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Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

No. Item Pernyataan 

Jawaban 

SS S KS TS STS 

1.  Kepuasan Tamu Keseluruhan      

 Saya merasa puas terhadap seluruh pelayanan 

yang diberikan pada Coffee Place Makassar 

     

2.  Konfirmasi Harapan      

 Makanan dan minuman kopi yang disediakan 

sesuai dengan selera saya 

     

3.  Minat Pembelian Ulang      

 a. Saya berminat berkunjung kembali karena 

pelayanan yang memuaskan 

     

 b. Saya berminat berkunjung kembali karena 

harga yang memuaskan 

     

4.  Merekomendasikan       

 Saya akan merekomendasikan kepada teman 

atau kerabat karena pelayanan dan harga yang 

memuaskan 
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LAMPIRAN 2 

• UJI VALIDITAS  

1. Validitas Pelayanan Prima (X1) 

 
Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 PELA

YAN

AN 

PRIM

A 

X1.1 

Pearson 

Correlation 

1 .328** .120 -.040 .114 .102 .092 .210* .200 .427** 

Sig. (2-tailed)  .001 .253 .704 .281 .333 .385 .044 .055 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.2 

Pearson 

Correlation 

.328** 1 .122 .181 .278** .077 .181 .214* .034 .471** 

Sig. (2-tailed) .001  .245 .084 .007 .466 .084 .040 .746 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.3 

Pearson 

Correlation 

.120 .122 1 .147 .184 .260* .346** .215* .169 .516** 

Sig. (2-tailed) .253 .245  .161 .079 .012 .001 .040 .108 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

-.040 .181 .147 1 .098 .420** .353** .279** .193 .538** 

Sig. (2-tailed) .704 .084 .161  .354 .000 .001 .007 .065 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.5 

Pearson 

Correlation 

.114 .278** .184 .098 1 .192 .294** .135 .269** .522** 

Sig. (2-tailed) .281 .007 .079 .354  .067 .004 .200 .010 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.6 

Pearson 

Correlation 

.102 .077 .260* .420** .192 1 .335** .259* .288** .600** 

Sig. (2-tailed) .333 .466 .012 .000 .067  .001 .013 .005 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.7 

Pearson 

Correlation 

.092 .181 .346** .353** .294** .335** 1 .416** .306** .689** 

Sig. (2-tailed) .385 .084 .001 .001 .004 .001  .000 .003 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.8 

Pearson 

Correlation 

.210* .214* .215* .279** .135 .259* .416** 1 .157 .599** 

Sig. (2-tailed) .044 .040 .040 .007 .200 .013 .000  .135 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X1.9 

Pearson 

Correlation 

.200 .034 .169 .193 .269** .288** .306** .157 1 .542** 

Sig. (2-tailed) .055 .746 .108 .065 .010 .005 .003 .135  .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

PELAYANAN PRIMA 

Pearson 

Correlation 

.427** .471** .516** .538** .522** .600** .689** .599** .542** 1 

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

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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2. Validitas Harga (X2) 

 
Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 HARGA 

X2.1 

Pearson Correlation 1 .475** .419** .268** .133 .143 .264* .344** .388** .642** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .010 .207 .173 .011 .001 .000 .000 

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.2 
Pearson Correlation .475** 1 .487** .284** .230* .086 .259* .336** .349** .660** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .006 .028 .414 .013 .001 .001 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.3 
Pearson Correlation .419** .487** 1 .363** .382** .105 .162 .439** .423** .691** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .318 .122 .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.4 
Pearson Correlation .268** .284** .363** 1 .316** -.108 -.017 .462** .542** .545** 
Sig. (2-tailed) .010 .006 .000  .002 .305 .871 .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.5 
Pearson Correlation .133 .230* .382** .316** 1 .177 .229* .406** .566** .624** 
Sig. (2-tailed) .207 .028 .000 .002  .092 .028 .000 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.6 
Pearson Correlation .143 .086 .105 -.108 .177 1 .263* -.197 -.008 .317** 
Sig. (2-tailed) .173 .414 .318 .305 .092  .011 .059 .941 .002 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.7 
Pearson Correlation .264* .259* .162 -.017 .229* .263* 1 .178 .311** .532** 
Sig. (2-tailed) .011 .013 .122 .871 .028 .011  .089 .003 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.8 
Pearson Correlation .344** .336** .439** .462** .406** -.197 .178 1 .519** .620** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000 .000 .059 .089  .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

X2.9 
Pearson Correlation .388** .349** .423** .542** .566** -.008 .311** .519** 1 .738** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .941 .003 .000  .000 
N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

HARGA 

Pearson Correlation .642** .660** .691** .545** .624** .317** .532** .620** .738** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000  

N 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3. Validitas Pelayanan Prima (Y) 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 KEPUASAN 
PELANGGAN 

Y1 

Pearson Correlation 1 .381** .475** .187 .396** .705** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .074 .000 .000 

N 92 92 92 92 92 92 

Y2 
Pearson Correlation .381** 1 .379** .180 .272** .645** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .086 .009 .000 
N 92 92 92 92 92 92 

Y3 
Pearson Correlation .475** .379** 1 .262* .483** .752** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .012 .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 

Y4 
Pearson Correlation .187 .180 .262* 1 .381** .590** 
Sig. (2-tailed) .074 .086 .012  .000 .000 
N 92 92 92 92 92 92 

Y5 
Pearson Correlation .396** .272** .483** .381** 1 .742** 
Sig. (2-tailed) .000 .009 .000 .000  .000 
N 92 92 92 92 92 92 

KEPUASAN PELANGGAN 

Pearson Correlation .705** .645** .752** .590** .742** 1 

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

N 92 92 92 92 92 92 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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• UJI RELIABILITAS 

1. Reliabilitas Pelayanan Prima 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 92 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 92 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.707 9 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 36.18 5.845 .242 .195 .707 

X1.2 36.03 5.812 .314 .225 .693 

X1.3 36.07 5.644 .353 .156 .686 

X1.4 36.23 5.541 .370 .281 .683 

X1.5 36.33 5.563 .347 .190 .688 

X1.6 36.24 5.371 .446 .276 .669 

X1.7 36.22 5.029 .545 .353 .647 

X1.8 36.26 5.294 .430 .239 .671 

X1.9 36.27 5.497 .368 .201 .684 
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2. Reliabilitas Harga 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 92 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 92 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.760 9 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 34.85 7.449 .511 .366 .726 

X2.2 34.73 7.255 .521 .350 .724 

X2.3 34.61 7.362 .579 .399 .717 

X2.4 34.52 7.879 .405 .393 .743 

X2.5 34.53 7.614 .500 .429 .729 

X2.6 35.90 8.507 .102 .239 .796 

X2.7 35.02 7.604 .343 .247 .756 

X2.8 34.57 7.611 .493 .446 .730 

X2.9 34.49 7.286 .644 .569 .709 

 

3. Reliabilitas Kepuasan Pelanggan 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 92 100.0 

Excludeda 0 .0 
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Total 92 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.719 .720 5 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 18.04 2.306 .510 .301 .659 

Y2 18.04 2.394 .416 .201 .696 

Y3 18.02 2.219 .580 .361 .631 

Y4 18.04 2.504 .343 .156 .724 

Y5 18.20 2.181 .550 .333 .641 

 

• UJI DESKRIPTIF (responden dan item) 

1. Deskriptif Responden 

 

JENIS KELAMIN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

LAKI-LAKI 63 68.5 68.5 68.5 

PEREMPUAN 29 31.5 31.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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USIA 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

>18 - 20 Tahun 3 3.3 3.3 3.3 

>20 - 25 Tahun 42 45.7 45.7 48.9 

>25 - 30 Tahun 23 25.0 25.0 73.9 

>30 - 35 Tahun 17 18.5 18.5 92.4 

>30 - 35 Tahun 7 7.6 7.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

PEKERJAAN 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Pelajar/Mahasiswa 38 41.3 41.3 41.3 

Pegawai Swasta 32 34.8 34.8 76.1 

PNS 10 10.9 10.9 87.0 

Wirausaha 5 5.4 5.4 92.4 

Wiraswasta 4 4.3 4.3 96.7 

Pengusaha 3 3.3 3.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

ITEM PELAYANAN PRIMA 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 1 1.1 1.1 1.1 

S 40 43.5 43.5 44.6 

SS 51 55.4 55.4 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

S 28 30.4 30.4 30.4 

SS 64 69.6 69.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 1 1.1 1.1 1.1 

S 29 31.5 31.5 32.6 

SS 62 67.4 67.4 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 1 1.1 1.1 1.1 

S 44 47.8 47.8 48.9 

SS 47 51.1 51.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 51 55.4 55.4 57.6 

SS 39 42.4 42.4 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.6 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 1 1.1 1.1 1.1 

S 45 48.9 48.9 50.0 

SS 46 50.0 50.0 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 3 3.3 3.3 3.3 

S 39 42.4 42.4 45.7 

SS 50 54.3 54.3 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 3 3.3 3.3 3.3 

S 43 46.7 46.7 50.0 

SS 46 50.0 50.0 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X1.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 46 50.0 50.0 52.2 

SS 44 47.8 47.8 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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ITEM HARGA 

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 5 5.4 5.4 5.4 

S 54 58.7 58.7 64.1 

SS 33 35.9 35.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 6 6.5 6.5 6.5 

S 41 44.6 44.6 51.1 

SS 45 48.9 48.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 38 41.3 41.3 43.5 

SS 52 56.5 56.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 30 32.6 32.6 34.8 

SS 60 65.2 65.2 100.0 

Total 92 100.0 100.0  
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X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 31 33.7 33.7 35.9 

SS 59 64.1 64.1 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

STS 1 1.1 1.1 1.1 

TS 2 2.2 2.2 3.3 

KS 69 75.0 75.0 78.3 

S 13 14.1 14.1 92.4 

SS 7 7.6 7.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 16 17.4 17.4 17.4 

S 48 52.2 52.2 69.6 

SS 28 30.4 30.4 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 34 37.0 37.0 39.1 
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SS 56 60.9 60.9 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

X2.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 27 29.3 29.3 31.5 

SS 63 68.5 68.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

ITEM KEPUASAN PELANGGAN 

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 1 1.1 1.1 1.1 

S 40 43.5 43.5 44.6 

SS 51 55.4 55.4 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 38 41.3 41.3 43.5 

SS 52 56.5 56.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid 

KS 1 1.1 1.1 1.1 

S 38 41.3 41.3 42.4 

SS 53 57.6 57.6 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 2 2.2 2.2 2.2 

S 38 41.3 41.3 43.5 

SS 52 56.5 56.5 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

KS 3 3.3 3.3 3.3 

S 50 54.3 54.3 57.6 

SS 39 42.4 42.4 100.0 

Total 92 100.0 100.0  

 

UJI T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta 
  

Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) 3.350 2.421  1.384 .170   

PELAYANAN 

PRIMA 

.253 .070 .356 3.626 .000 .668 1.496 

HARGA .229 .059 .380 3.872 .000 .668 1.496 

a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 
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UJI F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 131.595 2 65.798 33.139 .000b 

Residual 176.709 89 1.985   

Total 308.304 91    

a. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 

b. Predictors: (Constant), HARGA, PELAYANAN PRIMA 

 

UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-Watson 

R Square 

Change 

F 

Chang

e 

df1 df2 Sig. F 

Chang

e 

 

1 .653a .427 .414 1.409 .427 33.139 2 89 .000 2.066 

a. Predictors: (Constant), HARGA, PELAYANAN PRIMA 

c. Dependent Variable: KEPUASAN PELANGGAN 
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